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Microlaserverspanen: 
nieuwe kansen voor 
PKD-gereedschappen 

Thema:
Verspaning meets additive manufacturing:
- doorbraak in 2013?
- laagopbouw verschuift richting productie

Pimpel past Esprit 
postprocessor aan:
complexe delen foutloos 
onbemand frezen



DE TOEKOMST IS BEGONNEN

Op internet kwamen we een artikel uit de oude doos tegen. Een verhaal 
uit 1989 in het Amerikaanse tijdschrift Popular Science. Daarin werd 
toen beschreven hoe een Amerikaanse uitvinder plastic kon laten ‘groei-
en’ tot producten. Dat zou de productietechniek van de toekomst wor-
den. Nu, bijna 25 jaar later, is die toekomst begonnen. 3D printen is niet 
meer weg te slaan uit de media. Achter de schermen hebben sommige 
bedrijven de nieuwe technologie al lang omarmd. De ontwikkelingen 
van de laagopbouwtechnieken gaan zo snel, dat de technologie rijp is 
voor de productie-omgeving. Vandaar het thema van deze editie: Ver-
spaning meets additive manufacturing. 2013 wordt het jaar van de door-
braak, zegt Philippe Reinders Folmer (Renishaw Benelux) in een inter-
view. De machinebouw gaat deze doorbraak forceren. Als verspaner 
kom je niet langer om 3D printen heen. Gelukkig hebben we in de Bene-
lux RapidPro, waar je eind februari de nieuwste trends kunt zien. 

Veel leesplezier

Franc Coenen

FOTO OMSLAG:

De Duitse toeleverancier Citim zet additive 
manufacturing al volop in naast het frezen. 
Niet alleen om efficiënt prototypes en kleine 
series te produceren, ook omdat je zo 
producten kunt maken die met verspanende 
technieken niet te vervaardigen zijn. 
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Deze keer onder meer:

Business case: 
Integratie meettechniek 
verhoogt proceszekerheid 
onbemand frezen

Thema: Verspaning meets 
additive manufacturing 
(onder andere)
- Renishaw: doorbraak
- Materialise
- Maakindustrie online
- SEIDO-Systems
- ConceptLaser: XL
- SLM: 2,8 kW laser

FabLab: nieuwe 
technologie ontdekken

http://www.citim.de/de/index.php
http://www.citim.de/de/index.php


DE LASER ALS TOOL VOOR HET SUPER NAUWKEURIG BE-
WERKEN VAN GEREEDSCHAPPEN OF EXTREEM HARDE MA-
TERIALEN STAAT NOG IN DE KINDERSCHOENEN.  MAAR OP 
DE IMTS IN CHICAGO WAREN DE EERSTE LASERMACHINES 
TE ZIEN. “DEZE TECHNOLOGIE GAAT EEN BOOST GEVEN 
AAN PKD-SNIJGEREEDSCHAPPEN”, ZEGT MARTIN COX,    
DIRECTEUR VAN GSE TECHNOLOGY. 

GSE Technology vertegenwoordigt in Europa de Amerikaanse 
machinebouwer Laser Marking Technologies. Dit bedrijf introdu-
ceerde op de IMTS in Chicago de Diamond, een machine voor 
het microlaserverspanen van 2D en 3D vormen, gemaakt van bij-

LASERMICROBEWERKEN 
OPENT NIEUWE MARKTEN
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Op de foto boven: v.l.n.r. Adam 
Wayne en Sam Palmeter van LMT 
Group en Martin Cox en Leo Nies-
sen van GSE Technology bij de     
Diamond, voor het lasermicrobewer-
ken van extreem harde oppervlak-
ken. 



voorbeeld wolfraamcarbide of voorzien van dia-
mantcoating. De eerste twee (pilot)machines 
staan bij klanten die de technologie voor hun ei-
gen productie inzetten. “De machine die we hier 
op de beurs tonen, gaat naar een gereedschap-
fabrikant die er gereedschappen mee gaat be-
werken voor de markt”, zegt Adam Wayne, ceo 
van Laser Marking Technologies. Dat wordt dus 
de eerste commerciële toepassing. 

Ultrakorte puls

Het hart van de Diamond is een picoseconde la-
ser, die zulke korte pulstijden heeft dat je eigen-
lijk spreekt over een koud bewerkingsproces. De 
warmte-inbreng in het materiaal is zodanig dat je 
er materiaal mee weghaalt, maar de duur is ex-
treem kort, zodat de warmte niet de kans krijgt 
diep in het materiaal door te dringen. Materiaal-
eigenschappen worden dus niet aangetast. Juist 
de nieuwe generatie pico- en femtoseconden la-

ser, met hun ultrakorte pulsduur, maken het ver-
spanen met de laser mogelijk. Dat gebeurt met 
een material removal rate (MRR) van ongeveer 1 
mm3 per minuut en een hele hoge oppervlak-
tenauwkeurigheid: 0,6 µm. Laag voor laag wordt 
materiaal weggehaald, waarbij de hoogte van 
het 3D product zowel theoretisch bepaald wordt 
aan de hand van het CAD-model als getoetst 
wordt met een meettaster. LMT koopt de laser-
bron in. Het machinebed is een eigen ontwikke-
ling, de software komt uit Europa. LMT heeft ech-
ter een aantal gepatenteerde features in de ma-
chine ingebouwd die aan de ene kant voor de 
extreme nauwkeurigheid en een hogere opper-
vlaktekwaliteit zorgen, aan de andere kant meer 
bedieningsgemak opleveren. 

Gereedschaptechnologie

Het microlaserbewerken opent heel nieuwe mo-
gelijkheden in bijvoorbeeld de gereedschappro-
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De LMT Diamond is geschikt 
voor het laserbewerken van 
uiteenlopende materialen, 
zowel in 2D als 3D. De ma-
chine wordt geleverd met 3 
optische en 4 mechanische 
assen. De maximale opper-
vlakteruwheid bedraagt 0,6 
µm. 



ductie. Leo Niessen, engineer bij GSE: “Tot nog 
toe is het onmogelijk om in een PKD-gereed-
schap een spaanbreker te slijpen omdat je dit 
materiaal niet kunt slijpen. Met deze machine 
kunnen we zo’n spaanbreker wel achteraf aan-
brengen op het gereedschap. Of we kunnen 
kantverrondingen maken met een veel betere ho-
mogeniteit dan wanneer dat mechanisch ge-
beurt.” De laser zorgt voor vrijheid qua geome-
trie, zodat je dus snel meerdere geometriën van 
je spaanbreker kunt testen. Adam Wayne ziet 
het gemak waarmee je de machine kunt bedie-
nen als een van de voordelen voor de toepas-
sing van de technologie. “Je kunt nu eenvoudig 
je spaanbreker aanpassen om een nieuw ge-
reedschap te testen. Een STL-file van je CAD-
model is voldoende om naar de machine te stu-
ren.” 

Standtijd en performance

Dat opent heel nieuwe toepassingsmogelijkhe-
den. Martin Cox: “PKD-gereedschappen hebben 
een langere standtijd dan hardmetaal, maar de 
spaanbreker ontbrak. Nu we deze wel kunnen 
maken, combineren we lange standtijd met een 
betere performance van de gereedschappen.” 
Ook zijn nu heel nieuwe gereedschapconcepten 
denkbaar. Slankere gereedschappen bijvoor-
beeld, omdat door de aanwezigheid van een 
spaanbreker de krachten die op het gereed-
schap komen te staan, geringer zijn.  Zowel bij 
GSE Technology als bij Laser Marking Technolo-
gies ziet men de gereedschappenindustrie als 
een van de meest kansrijke markten op korte en 
middellange termijn. “Alles wat wisselplaatjes 
produceert is een potentiële klant”, zegt Martin 

Cox. “De grote fabrikanten van PKD-gereed-
schappen en de producenten van specials.” 

Massaproductie

Hoewel een MRR van 1 mm3 per minuut weinig 
lijkt, is dat toch voldoende om de lasertechnolo-
gie rendabel in te zetten in de productie van ge-
reedschappen of andere producten. De wissel-
plaatjes zijn immers beperkt qua afmetingen, 
dus je kunt er een groot aantal in een keer op-
spannen. Daarnaast biedt LMT Group automati-
sering op de machine aan in de vorm van een 
robotlader. “De technologie staat nog in de kin-
derschoenen”, zegt Leo Niessen. “Maar we ma-
ken nu een enorme sprong vooruit.” Op den 
duur, zo verwachten hij en Martin Cox, zal de 
technologie ook doordringen in de massaproduc-

5Made-in-Europe.nu digimagazine - januari 2013

“WE KUNNEN NU 
SPAANBREKERS IN PKD-

WISSELPLAATJES 
AANBRENGEN” 



tie van gereed-
schappen. De 
laser zal het tra-
ditionele slijpen 
echter voorals-
nog niet verdrin-
gen. Met de hui-
dige lasertech-
nologie bestaan 
slijpen en micro-
laserbewerken 
naast elkaar. 
“Het wordt anders als er een nieuwe generatie lasers komt met een nog 
hogere frequentie en meer vermogen, zodat we het volume dat we weg-
halen kunnen verhogen. Dan pas kan deze techniek het slijpen vervan-
gen. Maar dat duurt nog jaren”, besluit Leo Niessen. 
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LMT DIAMOND 
OP EMO 2013

LMT showt dit najaar de ma-
chine voor het microlaserbe-
werken op de EMO in Hanno-
ver. Deze beurs vindt plaats 
van 16 tot en met 21 septem-
ber.

Meer informatie

LMT Group

GSE Technology 

Een enorm potentieel voor Additive Manufacturing
SLM geeft ontwerpers meer vrijheid om structuren en vormen te maken die anders beperkt zouden worden door de conventionele productieprocessen of door de tooling-
vereisten van volumeproductie. Daarnaast draagt het bij aan het verkorten van levertijden en het verminderen van gereedschapskosten en materiaalafval.

Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive

Vandaag ontworpen...

... morgen gemaakt

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com

www.renishaw.nl

Bezoek ons bij 

RapidPro 2012  

stand 28

RapidPro: 
stand 28

http://www.laserpcd.com/index.html
http://www.laserpcd.com/index.html
http://www.gsetechnology.com/
http://www.gsetechnology.com/


Om nauwkeurige elektrodes te maken, werkt 
Mitsubishi samen met Yasda. Maar lang niet al-
tijd heb je elektrodes nodig, vindt men bij Yasda. 
Vanwege de hoge stabiliteit van de 5-assige ma-
chine YMC 430 kun je geharde materialen zoda-
nig bewerken, dat voor veel toepassingen geen 
nabewerking met bijvoorbeeld vonken nodig is. 
De fabrikant freest op het bewerkingscentrum 
materialen tot 60 HRC. Positioneernauwkeurig-
heid van de machine is +/- 1 µm. Een voorbeeld 
van een freesdeel dat van deze machine afkomt 

is een reflector, gefreesd uit Stavax (52 HRC). In 
net geen 5 uur freest de machine deze reflector 
(25 bij 25 bij 50 mm) tot een Ra waarde van 0,05 
µm op de machine. Een ander voorbeeld dat 
men op EuroMold toonde is een deel gefreesd 
uit hardmetaal G5 HRA 85. Aan de zijkanten 
haalt men een ruwheid van beter dan 0,3 µm met 
frezen. 
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SUPER 
NAUWKEURIG 
FREZEN
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INTEGRATIE MEETCYCLUS IN 
POSTPROCESSOR: MEER 
PROCESZEKERHEID BIJ 
ONBEMAND FREZEN
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HARDWARE ALLEEN VOLSTAAT NIET MEER 
OM KWALITEIT, PRODUCTIVITEIT EN RENTA-
BILITEIT IN DE VERSPANING TE VERBETE-
REN. VAN RIET METAALBEWERKING HEEFT 
DAAROM NIET ALLEEN GEÏNVESTEERD IN 
EEN GEAVANCEERD 5-ASSIG BEWERKINGS-
CENTRUM, MAAR OOK IN ESPRIT CAM SOFT-
WARE. PIMPEL BENELUX HEEFT DE POST-
PROCESSOR ONDER ANDERE VOOR DE NUL-
PUNTBEPALING UITGEBREID BINNEN DE MO-
GELIJKHEDEN VAN DE STANDAARD. DAAR-
DOOR FREEST DE BRABANTSE VERSPANER 
NIET ALLEEN NAUWKEURIGER, MAAR OOK 
MET EEN GROTERE PROCESZEKERHEID. 
DAT OPENT NIEUWE MARKTEN.  

Zestien jaar geleden kocht Ad van Riet zijn eer-
ste freesbank. Die kreeg een plek in het vroegere 
kolenhok van zijn vader, kolenboer in het Brabant-
se Vessem, onder de rook van Veldhoven. “Een-
voudig werk maakten we toen. Door veel uren te 
draaien, verdiende je een cent.” Tegenwoordig is 
Van Riet Metaalbewerking BV gehuisvest in een 
eigen pand in Vessem. De machines draaien 
nog steeds veel uren op een dag. 18 tot 20 uur is 
voor de Mazak Variaxis 630 5X geen uitzonde-
ring. Nu echter onbemand, dat is het verschil 
met vroeger.

Kwaliteitscontrole 

Waar Van Riet Metaalbewerking zich mee onder-
scheidt, is de wijze waarop de kwaliteitscontrole 

is geïntegreerd in de Esprit CAM software. Deze 
oplossing is geleverd door Pimpel Benelux, waar-
in de Esprit-activiteiten van het vroegere 
Greenock CAD Service en het Oostenrijkse Pim-
pel zijn bijeengebracht. De software-engineers 
van Pimpel schrijven niet alleen de standaard 
postprocessors, maar ontwikkelen ook specifieke 
oplossingen voor klanten zoals Van Riet Metaal-
bewerking. Zo wilde het bedrijf bijvoorbeeld een 
automatische meetcyclus in de postprocessor 
integreren. Nadat een vlak is bewerkt, moet de 
machine een afwijking automatisch kunnen corri-
geren. Ad van Riet: ”Als we hier ’s ochtends bin-
nenkomen, moeten goede producten in de cel 
liggen.” Daarom meet de machine met een Reni-
shaw meettaster het vlak of gat, terwijl het pro-
duct in de opspanning in de machine blijft. “Zelfs 
van verloop van het gereedschap hebben we 
geen last, omdat een afwijking automatisch ge-
corrigeerd wordt. Vallen de maten buiten de tole-
ranties, dan gaat de besturing automatisch terug 
naar de beginregel van deze bewerking en 
wordt de bewerking opnieuw gedaan.” Als een 
maat zodanig buiten de toleranties valt dat corri-
geren niet mogelijk is, wordt de bewerking afge-
broken. Constateert de meettaster dat een gat te 
conisch is, wat duidt op gereedschapslijtage, 
dan wordt automatisch het gereedschap gewis-
seld. De proceszekerheid neemt dus sterk toe. 
Ondanks dat de kwaliteitscontrole onbemand 
plaatsvindt, meet Bart van de Sande, voorman, 
steekproefsgewijs werkstukken na in de meetka-
mer. “De meettaster zit op de machine. Er kan 
dus een afwijking ontstaan.”
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Foto’s links: het programmeren in Esprit; de meettaster 
waarmee onbemand in de machine wordt gemeten en 

een van de precisiewerkstukken die Van Riet 
Metaalbewerking freest. 
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300 nulpunten 

Pimpel Benelux heeft de postprocessor onder an-
dere voor nulpuntbepaling binnen de mogelijkhe-
den van de standaard uitgebreid voor Van Riet 
Metaalbewerking. In principe kan de verspaner 
dankzij deze uitbreiding nu op drie manieren het 
nulpunt bepalen. Bij de eerste methode ligt het 
nulpunt vast in het hart van de tafel. Alle vlakken 
worden herberekend vanaf dat punt. Daardoor 
hoeft nooit met een nulpunt geschoven te wor-
den, wat fouten uitsluit. Bij de tweede manier ge-
bruikt men een hoofdnulpunt in de ruimte en laat 
Esprit vanuit dat punt herberekenen. De derde 

manier voor nulpuntbepaling is door Pimpel in 
de post ingebouwd omdat Van Riet Metaalbewer-
king ook als meerdere stukken op een pallet zijn 
opgespannen, supernauwkeurig wil frezen. “Dan 
moet je niet na het voor- en nafrezen telkens op-
nieuw met de meettaster naar het product moe-
ten gaan, want dat betekent iedere keer kans op 
fouten en is bovendien dubbel werk”, legt Bart 
van de Sande uit. Bij de derde methode wordt 
een van de 300 nulpunten die Mazak in de ma-
chineruimte heeft gedefinieerd eenmalig ingege-
ven en Esprit koppelt de nulpunten van het pro-
gramma daaraan. Automatisch. Standaard is de 
postprocessor geschreven voor 48 van deze nul-
punten; Van Riet Metaalbewerking heeft dat laten 
aanpassen naar 300. Bart: “Hiermee kunnen we 
in theorie honderden extra nulpunten in de machi-
ne creëren. Het gaat ons echter vooral om de 
nauwkeurigheid. Drie keer met de meettaster 
naar het werkstuk gaan, betekent drie keer een 
andere meting. Bij ons blijft de machine de waar-
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GEAVANCEERDE ESPRIT-
POSTPROCESSOR SCHEPT 
NIEUWE MOGELIJKHEDEN

HOOGWAARDIGE 
MACHINECOMPONENTEN

Van Riet Metaalbewerking beschikt over negen ma-
chines en een CAM-station, bediend door Ad van 
Riet en zijn zeven medewerkers.

De toeleverancier freest complexe hoogwaardige com-
ponenten voor met name de machine-industrie: machi-
nes voor de productie van sigaren, documentbeveili-
ging, bankbiljettenverwerking en de halfgeleiderindus-
trie. Naast aluminium freest hij steeds meer RVS. De 
Mazak Variaxis 630 is de meest recente investering, 
samen met die in een Erowa-cel. De 5-assige freesma-
chine kan maximaal een kubus van 550 mm bewerken. 
Het 26 kW spindel heeft een koppel van 172 Nm en 
een maximaal toerental van 18.000 rpm. De machine 
is voorzien van 70 bar koeling door de spindel en een 

gereedschapmagazijn 
met 120 plaatsen. Het 
bedrijf programmeert al 
langer met Esprit, maar 
heeft na de komst van 
het 5-assig bewerkings-
centrum de volledige ver-
sie voor 5-assig simul-
taan frezen van Esprit 
gekocht. Bart van de 
Sande: “We doen welis-
waar vijfvlaks bewer-
king, maar met de modu-
le voor het 5-assig simul-
taan frezen kun je nog eenvoudiger en sneller program-
meren.”

Van Riet Metaalbewerking
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des gebruiken voor het gehele 
product. Dubbele of loze stap-
pen in het proces, dat willen we 
niet.”

Simulatie 

Dankzij de combinatie van Es-
prit met de 5-assige machine 
haal je gemakkelijker hoge 
nauwkeurigheden, is de ervaring van de toeleve-
rancier. Bart: “Voorheen haalden we ook hoge 
nauwkeurigheden, maar dat kostte meer moeite. 
Het was omslachtiger. En het risico op fouten 
was veel groter. Als je een solid hebt, is program-
meren in Esprit veel eenvoudiger dan aan de ma-
chine. Je maakt de bewerking aan, simuleert, 
checkt en is het goed, ga je door. Je komt veel 
sneller tot een goed product en sluit fouten uit.” 
Door de betrouwbare simulatie is het testen aan 
de machine hierdoor niet meer nodig.

Doorlooptijd reductie 

Esprit helpt Van Riet Metaalbewerking niet alleen 
de kwaliteit te verhogen en voorspelbaar te ma-
ken. Ook wordt de doorlooptijd korter en dus de 
productiviteit van de machine hoger. “Complexe 
delen programmeren we binnen één dag. Daar-
na hebben we op de machine één product nodig 
om het programma te finetunen en daarna frezen 
we foutloze producten”, zegt Bart. Gemiddeld ko-
men na anderhalve dag de juiste complexe pro-
ducten van de machine. Onbemand. Praktisch 

kun je dergelijke complexe werkstukken nog wel 
aan de machine programmeren, denkt hij. “Maar 
het kost veel meer tijd en de dure machine staat 
dan stil, terwijl deze nu onbemand freest als ik 
het volgende stuk in Esprit programmeer.” Ook 
bij productwijzigingen levert deze werkwijze voor-
delen op. Met Esprit kan het bedrijf de mogelijk-
heden van de 5-assige freescel met robot en pal-
letmagazijn maximaal benutten. Ad van Riet: “De 
software is belangrijk om tot een continue pro-
ductie te komen.”

Hoogwaardigere producten 

Van Riet Metaalbewerking is gevestigd in het 
hart van de high tech regio Zuid-Oost Brabant. 
In de chipmachines die in deze regio voor de we-
reldwijde halfgeleiderindustrie worden ontwik-
keld, komt het op de laatste μm’s nauwkeurig-
heid aan. “Dankzij onze 5-assige machine en het 
CAM-programma frezen we dit soort hoogwaardi-
ge onderdelen nu ook heel efficiënt”, zegt Ad 
van Riet. Dat vertaalt zich in nieuwe groeikansen 
voor zijn onderneming. Technisch heeft hij nu de 
stap gezet naar de high tech markt. Als toeleve-
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Bart van de Sande (links) en Ad van 
Riet. 



rancier freest hij precisiecomponenten die uitein-
delijk in de high tech chipmachines terecht ko-
men. “We frezen er 20 van op een dag zonder 
er naar om te hoeven kijken.” Dankzij de techno-
logie die in de werkvoorbereiding wordt inge-
bracht.

Snelle levering 

Deze stap schept tevens flexibiliteit. Door de ho-
ge mate van proceszekerheid bij het onbemand 
frezen kan Van Riet Metaalbewerking bij repeat-
orders zelfs binnen een dag leveren als het 
moet. Voor Ad van Riet is service heilig. “Als we 
het materiaal hebben, kunnen we complexe 
stukken die we al een keer hebben gefreesd, 
binnen enkele uren maken als de klant echt om-
hoog zit.” Hij kan deze ‘ouderwetse’ flexibiliteit 
dankzij de geavanceerde oplossingen die in   
Esprit zijn ingebouwd, nu combineren met hoge 
nauwkeurigheid en scherpe prijzen.
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PIMPEL BENELUX

De Esprit-oplossing voor de Brabantse toeleve-
rancier is geleverd door Pimpel Benelux. Dit is 
de onderneming waarin alle Esprit en WinTool 
activiteiten van het vroegere Greenock CAD Ser-
vice zijn ondergebracht. Dit komt voort uit de in-
tensieve samenwerking met Pimpel GmbH in 
Oostenrijk. De beide bedrijven gaan onder de 
naam Pimpel de Europese markt op. Naast de 
vestigingen in Nederland en België zijn er vesti-
gingen in Duitsland (Nordrhein-Westfalen, de re-
gio Bremen/Hamburg en Baden-Württemberg), 
Oostenrijk en in Tsjechië. 

Behalve klantspecifieke uitbreidingen ontwikkelt 
Pimpel add-ons voor Esprit, zoals CHECKitB4, 
een krachtige simulatietool die op basis van de 
NC-code simuleert.

Pimpel Benelux

Keplerlaan 16

6716 BS Ede

T +31 318 582 508

F +31 318 582 501

workflow@pimpel-benelux.eu

www.pimpel-benelux.eu

mailto:workflow@pimpel-benelux.eu
mailto:workflow@pimpel-benelux.eu
http://www.pimpel-benelux.eu
http://www.pimpel-benelux.eu


GROOT VERSPANEN

Meer dan 11 ton weegt het smeedstuk dat aan de basis ligt van 
dit frame van een Novatekpers. Na de frees- en draaibewerkin-
gen op een Deckel Maho DMU 210FD blijft er iets meer dan 7 ton 
over. Er worden nogal wat spanen gemaakt. Het ruwe smeedstuk 
meet 203 centimer, na de bewerking meet het nog ruim 125 centi-
meter. 

Als je je afvraagt waar het allemaal voor nodig is? Novatek bouwt 
deze immense pers om materialen te kunnen bewerken onder de 
omstandigheden die je anders alleen in de kern van de aarde 
treft. Zo bewerkt Novatek moeilijke materialen tot de meest com-
plexe producten: door mechanische zowel als chemische veran-
deringen in gang te zetten onder een snelle toename van druk en 
temperatuur. De druk kan tijdens dit proces oplopen tot 689.000 
kPa. Novatek hult zich dan ook in stilzwijgen over de smeedlege-
ring die voor dit onderdeel gebruikt wordt. DMG liet het basis-
frame verleden jaar zien op de IMTS in Chicago.
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Meer informatie:

Novatek

DMG Pfronten
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VERSPANING 
MEETS 
ADDITIVE 
MANU-
FACTURING



ADDITIVE MANUFACTURING TECHNIEKEN ZIJN VOOR HET DUITSE CITIM DAGELIJKSE KOST. 

NAAST DE FREESMACHINES STAAN DE LASERSMELTMACHINES, ZOALS DIE VAN SLM SOLU-

TIONS. DAARMEE VERVAARDIGT CITIM NIET ALLEEN PROTOTYPES, OOK REAL PARTS VOOR IN 

EEN AANLOOPSERIE OF EEN KLEINE SERIE. DIE WORDEN DAN, ZOALS OP DE FOTO, NAGE-

FREESD OF GEDRAAID OM OP DE PASSINGSVLAKKEN DE VEREISTE NAUWKEURIGHEID TE VER-

KRIJGEN. ZO BIEDT CITIM ONDER ANDERE EEN ALTERNATIEF VOOR GIETSTUKKEN. LINKS DE 

BEHUIZING INCLUSIEF SUPPORTMATERIAAL, RECHTS HELEMAAL AFGEWERKT.



DE MACHINEBOUWERS GAAN VOOR DE EER-
STE DOORBRAKEN VAN ADDITIVE MANUFAC-
TURING ZORGEN. EN 2013 WORDT HET JAAR 
WAARIN DEZE TECHNOLOGIE DOORBREEKT. 

Twee voorspellingen die Philippe Reinders Fol-
mer, directeur Renishaw Benelux, aan het begin 
van 2013 gerust durft te doen. “De commerciële 
slag is bezig zich te voltrekken. De orders gaan 
komen, zodra het eerste schaap over de dam 
is.” En wie het goed aanpakt, rekent met een uur-
tarief dat niet hoger is dan een doorsnee 5-assi-
ge freesmachine. 

Renishaw verraste twee jaar geleden menigeen 
met de overname van de Engelse tak van MTT, 
tot dan toe een kleinere aanbieder van laser-

smelttechnologie. Sinds de overname zijn de ont-
wikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Er 
is niet alleen een tweede type machine in de 
markt gezet, Renishaw heeft ook in Groot-Brittan-
nië een oude, leegstaande fabriek van Bosch ge-
kocht. 46.000 m2 groot. Een kwart hiervan is in-
middels volledig gerenoveerd. 6 Mori Seiki ma-
chines frezen en draaien onderdelen voor de ad-
ditive manufacturing machines van Renishaw. 
Binnen enkele jaren, zo verwacht Philippe Rein-
ders Folmer, zullen al deze 46.000 vierkante me-
ter in gebruik zijn om de nieuwe machines te bou-
wen. Ook in de Benelux groeit Renishaw: binnen 
5 jaar wil hij het team van 8 medewerkers uitbou-
wen naar 12 tot 15 medewerkers. Groei die deels 
uit de bestaande productgroepen zoals de meet-

MACHINEBOUWERS 
GAAN                
ZORGEN VOOR 
DOORBRAAK        
ADDITIVE             
MANUFACTURING
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tasters zal komen; maar ook groei uit additive ma-
nufacturing. 

Anders designen

Philippe Reinders Folmer verwacht ook in de Be-
nelux veel van de nieuwe technologie. Hij heeft 
het voorbije jaar veel offertes uitgebracht. Poten-
tiële klanten houden elkaar nauwlettend in de ga-
ten. De doorbraak verwacht hij uit de machine- 
industrie. “Machinebouwers gaan hun toeleveran-
ciers stimuleren deze technologie te gebruiken 
omdat ze de voordelen ervan zien. En omdat een 
machinefabrikant niet van één toeleverancier af-
hankelijk wil zijn, gaan ze de markt stimuleren 
hierin te investeren. Als het eerste schaap een-
maal over de dam is, kan het snel gaan.” De sys-
tem suppliers aan onder andere de halfgelei-
derindustrie zullen de nieuwe technologie omar-
men. Toeleveranciers aan de medische industrie 
hebben dat al gedaan. Hij heeft aan de gesprek-
ken afgelopen jaar gemerkt dat de interesse er 
is. Eindgebruikers zien vooral de voordelen van 

minder assemblage omdat je functies kunt inte-
greren in het ontwerp; complexe geometrieën 
omdat je quasi geen beperkingen meer hebt. 
Voorwaarde is wel dat je gaat designen voor ad-
ditive manufacturing. “Je moet bij deze technolo-
gie vanaf het eerste ontwerp anders denken. Bij 
frezen boor je gaten waar je een connectie nodig 
hebt; bij additive manufacturing gebruik je materi-
aal waar je een connectie wilt maken. Je legt vir-
tuele aansluitpunten vast en tussen in- en uit-
gang maak je een natuurlijk verloop.” Dat opent 
mogelijkheden om producten organische vor-
men mee te geven. Vormen die dichterbij vor-
men in de natuur staan, die lichter zijn, minder 
materiaal vragen, maar wel stabieler zijn. 
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Foto boven: links het originele productdesign, midden zoals 
het deel van de additive manufacturing machine komt en 
rechts na het verwijderen van ondersteuningsmateriaal. 
(Foto: Renishaw) 



Voorbeelden

Hier ligt nu nog een drempel. Constructeurs moe-
ten eigenlijk alles wat ze geleerd hebben, losla-
ten. Ze moeten veel meer kijken naar de eindtoe-
passing en wat heb je daarvoor nodig. Een voor-
beeld: manifolds voor hydraulische installaties 
kampen nu met drukverlies vanwege de rechte 
hoeken in de verbindingen. “Maak je het mani-
fold met additive manufacturing, dan kun je ver-
bindingen optimaliseren, zodat je minder drukver-
lies hebt, de vloeistof rustiger stroomt”, geeft Phi-
lippe Reinders Folmer als voorbeeld. Een andere 
toepassing: bewegende delen uit een machine. 
Als je er dankzij additive manufacturing in slaagt 
om ze lichter en tegelijkertijd sterker te bouwen, 
kun je de dynamiek van de machine verhogen. 
“Sneller of nauwkeuriger bewegen.” De directeur 
van Renishaw Benelux beseft dat deze stappen 
voor menig bedrijf uit de maakindustrie nu wel-
licht nog een stap te ver gaan. Daarom zijn het 
niet de frezers en draaiers die als eerste in deze 
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België loopt voor op Nederland

Philippe Reinders Folmer heeft de indruk dat België op 
dit vlak voor loopt op Nederland. “In België zijn er na-
melijk kmo’s die serieus naar deze technologie kijken. 
Die in plaats van weer een freesmachine te kopen hier-
in willen investeren.” Die interesse ziet hij in Nederland 
nog niet. Hier begint nu pas de vraag van de integra-
tors rond Eindhoven te komen. Hij vindt ook Sirris veel 
verder met de nieuwe technologie dan TNO. “Mis-
schien is Nederland een diesel die traag op gang komt, 
maar wat deze innovatie betreft, hebben we voorlopig 
de boot gemist.” 
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Laagopbouwtechnologie biedt kans om producten te 
optimaliseren. Hieronder een onderdeel voor de luchtvaart: 
gefreesd uit smeedmateriaal weegt het 800 gram; na 
optimalisatie weegt het AM-deel nog slechts 370 gram (foto: 
Loughborough University)



markt stappen, maar hun eindklanten. De machinebouwers, de produ-
centen van medische devices. 

Geen drempels

Ligt de financiële drempel niet te hoog? En is de oppervlaktekwaliteit 
niet nog een grote belemmering? Philippe Reinders Folmer geeft op bei-
de vragen ‘nee’ als antwoord. Zeker: door met de laser metaalpoeders 
te smelten, zul je vooralsnog niet de oppervlakteruwheid halen van een 
frees- of slijpbewerking. Maar je moet kijken: welke kwaliteiten heb je 
waar nodig, zoals dat ook gebeurt bij gietdelen. Alleen daar waar een 
aansluiting is, frees je het vlak nauwkeurig. “Bovendien kun je additive 
manufacturing delen heel goed elektropolijsten. En voor inwendige 
nauwkeurigheden zijn er pastatechnieken.” Het Zwitserse First in Class 
is een van de aanbieders hiervan. Exclusieve en dure technologie. Dat 
is echter een kwestie van vraag en aanbod: als additive manufacturing 
gemeengoed wordt, zullen er meer spelers op deze markt komen. 

30 - 50 euro per uur

Terug naar de andere vraag: de financiële drempel. Philippe 
Reinders Folmer ziet die niet. In de berekeningen die Renishaw 
voor potentiële klanten maakt, komt men tot uurtarieven die tus-
sen de 30 en 50 euro per uur liggen. Hetzelfde als voor een mo-
derne 5-assige freesmachine. “Hoe meer effectieve uren, hoe 
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Nieuwe machines

Renishaw heeft het aanbod van machines inmiddels uitgebreid. Naast het 
125 type, dat met name voor researchdoeleinden is bedoeld, bouwt men 
de 250 uitvoering, die een dubbel zo groot bouwvolume heeft. In de fa-
briek in Engeland staat ook een 500 prototype, die voorzien is van een 1 
kW fiberlaserbron. De 250 is de productiemachine. Deze is voorzien van 
een externe, verwisselbare voorraadhopper zodat men gemakkelijker van 
materiaal kan wisselen. Bij Renishaw vallen overigens ook technieken als 
vacuümgieten en verloren was gieten in de productgroep waarin additive 
manufacturing zit. 

UURTARIEF AM-  
MACHINE NIET 
DUURDER DAN 
VAN EEN 5-ASSER

De binnenzijde van de machine. 
Bovenin de spiegel, beneden het bed 
waarop wordt opgebouwd. 



lager de prijs”, legt hij uit. En ma-
chines voor het laagsgewijs op-
bouwen van producten lenen 
zich bij uitstek om effectief in te 
zetten. Doorlooptijden zijn im-
mers vele uren, maar wel onbe-
mand. Wat geld kost, is het reini-
gen van de machine als je een 
ander materiaal wilt gebruiken. 
“Dus zul je zien dat men meerde-
re machines wil als de markt 
zich eenmaal begint te ontwikke-
len. Eén machine voor één mate-

riaalsoort.” Renishaw slaagt erin om de kosten lager te hou-
den dan bij concurrenten, dankzij de technologie die men 
toepast. Het systeem werkt met een vacuümkamer waarin de 
producten worden opgebouwd. Andere systemen werken 
met een open kamer en moeten eerst alle zuurstof eruit per-
sen, wat tijd kost, en hebben vervolgens veel meer argongas 
nodig dan Renishaw. Dat verschil loopt op tot een factor 20. 
“Dan raak je de bottomline. AM-machines voorzien van een 
vacuümkamer zijn economischer.” 

Andere voordelen

Los van de uurprijs moet je andere voordelen meenemen in je rekenmo-
del. Je kunt op het opbouwplatform een testdeel mee opbouwen, dat  
exact dezelfde materiaaleigenschappen heeft als de producten die je 
opbouwt. Daarmee kun je dus ook bij heel kleine series, zelfs bij enkel-
stuks, destructieve testen uitvoeren. Je kunt eenvoudig producten een 
serienummer mee geven. “Men begint de puzzelstukjes te zien, men 
krijgt alle voordelen in de gaten.” Additive manufacturing zal echter 
nooit het frezen en draaien volledig gaan vervangen. Zo realistisch is 
Philippe Reinders Folmer. “De technologie zal naast het frezen en draai-
en bestaan.” 
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Meer informatie

Renishaw Benelux

Het vroegere fabriekscomplex van 
Bosch, waar Renishaw de 
productie van de additive 
manufacturing machines heeft 
ondergebracht. 
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http://www.renishaw.nl/nl/additive-manufacturing--15239
http://www.renishaw.nl/nl/additive-manufacturing--15239


3D printen is niet meer weg te slaan uit het nieuws. Velen denken 
dat de techniek nu pas is ontdekt. Maar wie eens in de archieven 
duikt, ontdekt bijvoorbeeld dit artikel over Charles Hull, de Ameri-
kaan waarvan gezegd wordt dat hij de techniek van stereolitho-
grafie ontdekt heeft. Hull, oprichter van 3D Systems, wist in 1989 
al een goede klant aan zich te binden: Apple. Onderdelen groei-
en uit plastic, zo werd 3D printen toen omschreven. Toen al werd 
voorspeld dat chirurgen hiermee botten zouden gaan reproduce-
ren en autofabrikanten zouden hele carbody’s gaan printen. 

Lees het hele artikel op Popular Sciences archives

3D 
PRINTEN IN 
1989....

ONDER-
DELEN 
GROEIEN 
UIT PLASTIC
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http://www.popsci.com/archive-viewer?id=tDc0dhQPmQsC&pg=130
http://www.popsci.com/archive-viewer?id=tDc0dhQPmQsC&pg=130


HOEWEL BART VAN DER SCHUEREN PER-
SOONLIJK NIET GELUKKIG IS MET DE HYPE-
VORMING ROND 3D PRINTEN, DENKT HIJ 
WEL DAT DIT PER SALDO DE MARKT GOED 
ZAL DOEN. MENSEN UIT DE INDUSTRIE LE-
ZEN OVER DE ONTWIKKELINGEN. DAT 
GEEFT UITEINDELIJK EEN IMPULS AAN DE 
PROFESSIONELE MARKT VOOR ADDITIVE  
MANUFACTURING.
 

Materialise heeft de markt de afgelopen twee 
jaar sterk zien veranderen. De markt groeit; zeker 
die voor home printers, maar ook de markt voor 
professionele apparatuur is in beweging geko-
men. “Wij krijgen meer aanvragen, ook voor high 

BART VAN DER SCHUEREN 
(MATERIALISE):

HYPEVORMING 
UITEINDELIJK 
GOED VOOR DE 
BUSINESS
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end delen en productiedelen”, zegt Van der 
Schueren. Met name komen deze aanvragen uit 
de medische en aerospace industrie. Hij is ervan 
overtuigd dat door de opkomst van het 3D prin-
ten de consumentenmarkt gaat veranderen. Con-
sumenten hebben de techniek ontdekt en gaan 
alsmaar vaker op het internet op zoek naar on-
derdelen die ze ofwel zelf ofwel bij printshops la-
ten printen. “Dit heeft impact op de consumptie-
maatschappij.” Consumenten krijgen namelijk 
een middel in handen om massaproducten zoals 
een iPhone een unieke identiteit te geven door er 
een zelf bedachte of aangepaste cover voor te 
printen. “Covers voor de iPhone zijn typische pro-
ducten. Er is een beweging gaande dat iedereen 
uniek wil zijn. 3D printen biedt daar de kans toe.” 
Het zou op termijn zelfs ertoe kunnen leiden dat 
we met zijn allen gaan consuminderen, omdat 
we meer gehecht raken aan zelf gemaakte voor-
werpen en deze minder snel zullen weggooien. 
Op termijn ziet Bart Van der Schueren de thuis- 
en professionele markten naar elkaar toe groei-
en. Als voorbeeld verwijst hij naar Autodesk, dat 
een tekenpakket aanbiedt voor de consument. 
“Ze willen duidelijk een stukje van de maker-
markt.” 

Spareparts over vijf jaar?

Voordat ook de markt voor spareparts gedomi-
neerd zal worden door additive manufacturing, 
moeten wel nog enkele heikele punten opgelost 
worden. Zoals de problemen rond IP (intellectual 
property). Grote bedrijven zijn bang voor datalek-
ken. Ook productaansprakelijkheid vraagt nog 
om een goede aanpak. Bart Van der Schueren: 
“Deze zaken zijn niet onoplosbaar, maar het zijn 
wel de missing links die tijd vergen voordat we 

ze goed hebben opgelost. Dat duurt misschien 
nog vijf, misschien nog tien jaar.” Tegen die tijd 
zal additive manufacturing op veel grotere 
schaal worden toegepast, ook voor real parts. Bij 
Materialise ziet men deze ontwikkeling nu al in 
de medische industrie, waar veel bedrijven inves-
teren in additive manufacturing omdat de series 
hier kleiner en kleiner worden. “Maar er zal altijd 
een plek blijven voor kunststof spuitgieters. Er 
zal plek blijven voor iedereen.” Alleen zal die 
voor de een wat kleiner worden dan nu, voor de 
ander wat groter. 
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ZOALS BIJ VEEL MACHINES, SPEELT ZEKER 
BIJ 3D PRINTEN SOFTWARE EEN ESSENTIË-
LE ROL. MATERIALISE HEEFT SAMEN MET 
EOS ONLANGS BUILD PROCESSOR GELAN-
CEERD, EEN INTERFACE TUSSEN DE SOFT-
WARE VAN HET BELGISCHE BEDRIJF EN DE 
DUITSE MACHINES. OOK AAN MAGICS IS 
EEN BELANGRIJKE MODULE TOEGEVOEGD 
DIE ZOWEL DE EFFICIENCY ALS DE SNEL-
HEID VAN HET 3D PRINTEN TEN GOEDE 
KOMT. 

Materialise heeft een groot aantal softwarepakket-
ten vernieuwd. Magics bevat voortaan standaard 
een set voor datarepair. Ook de snelheid is ver-
hoogd, een noodzakelijke stap aldus vice presi-

dent Bart Van der Schueren, nu de datasets voor 
3D printers alsmaar groter worden. Door met mul-
ticore processoren te werken, neemt de snelheid 
met 40 tot 90 procent toe. Magics bevat in de 
nieuwe release een sintermodule voor als je je 
product op een lasersintermachine print. Bijzon-
der aan deze module is dat je automatisch zeer 
precies kunt nesten, waardoor je je opbouwvolu-
me in de machine efficiënter benut. De software 
positioneert de delen zo dat je minder hoogte 
hoeft op te bouwen en zorgt voor een hogere 
compressie. “Dit is bij lasersinteren erg belang-
rijk uit kostenoogpunt”, legt Van der Schueren 
uit. “Je kunt het poeder dat niet gesmolten wordt 
namelijk niet hergebruiken, omdat het wel aan 
warmte is blootgesteld. Daardoor degenereert 

24

PRINTERDRIVER VOOR 3D
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het poeder. Daarom proberen we zoveel mogelijk 
delen uit het poeder te halen.” Normaal kom je 
bij een lasersintermachine tot een compressiera-
te van 7 tot 8 procent; Materialise verhoogt dit nu 
tot 12 procent. Een van de eerste klanten die de 
nieuwe software toepast, bespaart in een jaar tijd 
op zes Eos-machines zo’n 70.000 euro aan mate-
riaalkosten. 

Interface

Een heel nieuwe ontwikkeling van Materialise sa-
men met EOS is Build Processor (BP). Je kunt dit 
vergelijken met een printerdriver. Build Processor 
functioneert als een interface tussen Magics en 
Streamics, twee pakketten van het Belgische be-
drijf, en de machine. Hierdoor wordt het gemak-
kelijker om meerdere machineplatforms in te zet-

ten, omdat de build processor de gestandaardi-
seerde STL-file converteert naar het juiste format 
voor de machine. Het grote voordeel is dat je 
dankzij de nieuwe software gemakkelijker grote 
datafiles naar de machine kunt sturen. De soft-
ware maakt daar automatisch kleinere pakketjes 
van. Dit geeft ontwerpers meer designvrijheid. 
Volgens EOS betekent Build Processor een be-
langrijke stap naar de productie van componen-
ten direct uit een 3D file. Ook kunnen de beide 
bedrijven nu gemakkelijker nieuwe technologie 
beschikbaar stellen, omdat dit enkel een upgra-
de van Build Processor vergt. Beide bedrijven 
willen nog meer gaan samenwerken. 

Meer informatie:

Materialise
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NIEUWE APP: 3D 
PRINT BAROMETER

Een nieuwe app helpt je om snel 
inzicht te krijgen in de vraag of 
3D printen zinvol is bij een be-
paalde toepassing of niet. Deze 
app is echt bedoeld voor de 
eindgebruikers die nog amper 
ervaring hebben met additive 
manufacturing. Door vijf basale 
vragen te beantwoorden, krijg je het antwoord 
of 3D printen interessant kan zijn of niet. Opval-
lend genoeg wordt nergens gevraagd naar het 
materiaal dat je nodig hebt. Bart Van der Schu-
eren: “Het materiaal is wel belangrijk, maar we 
kunnen een design zo engineeren dat het pro-
duct werkt voor de toepassing die de klant wil. 

Ook als je een zwakker materiaal gebruikt.” Hij 
vindt vragen als hoe groot is je deel, is het com-
plex of juist eenvoudig, de seriegrootte en de 
waarde van het product veel belangrijker. Als 
je op deze vijf vragen een score haalt van 75 
procent, loont het de moeite serieus naar 3D 
printen als productietechniek te kijken. 
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3D SYSTEMS ROLT DE KOMENDE MAANDEN QUICKPARTS 
IN EUROPA UIT. VANAF NU KUN JE ONLINE NIET ALLEEN 3D 
PRINTDELEN, MAAR OOK FREES-, PLAATWERK- EN SPUIT-
GIETDELEN BESTELLEN. SAILLANT DETAIL: EEN VAN DE 
QUICKPARTS PRODUCTIECENTRA STAAT IN BUDEL.
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QUICKPARTS: 
MAAKINDUSTRIE 
GAAT ONLINE



Additive manufacturing is meer dan alleen een 
technologie. Op EuroMold in Frankfurt werd dat 
duidelijk. Meerdere aanbieders van hardware lie-
ten zien ook bezig te zijn met het ontwikkelen 
van nieuwe businessmodellen. Het Amerikaanse 
3D Systems gaat daarin het verst. Het rolt nu het 
Quickpartsconcept uit in Europa. “Een nieuwe 
service, waarmee we online de productie van 
componenten gaan aanbieden, inclusief een onli-
ne prijsopgave”, zegt Marc Kemkens, general 
manager van Quickparts, in Europa gehuisvest 
bij de 3D Systemsvestiging in Budel. 

Meteen de prijs

Hoe werkt het? Wie een 3D printdeel, freesdeel, 
plaatdeel of een vacuüm gietstuk nodig heeft, 
kan via de website online een prijs aanvragen. 
3D Systems brengt in het systeem de virtuele en 
reële wereld bij elkaar. Andy Richardson van het 
Amerikaanse bedrijf: “Je kunt je STL-file uploa-
den en krijgt dan online een prijsopgave, inclu-
sief de verwachte levertijd. Dat geldt uiteraard 
voor 3D printdelen. Op de achtergrond kijken al-
tijd medewerkers mee, ofwel om files te beoorde-
len, ofwel omdat je voor bepaalde bewerkingen 
online nog geen prijs kunt krijgen.” Dat geldt bij-
voorbeeld voor de freesstukken. Voor deze ser-

vice blijft het één op één contact met de klant 
van wezenlijk belang, maar ook hiervoor geldt 
dat snelle leveringen tot de standaard behoren. 

Vier Europese fabrieken

Voor de 3D printdelen kun je online nog aange-
ven of je speciale materialen wilt, of de stukken 
op een bepaalde manier moeten worden afge-
werkt. “Daarbij gaan we tot en met het lakken of 
zelfs metal plating als de klant het wil”, legt Andy 
Richardson uit. De laatste stappen uit het proces 
zijn de leverdatum kiezen en eventueel aange-
ven of je de onderdelen uit een bepaalde fabriek 
wilt. Quickparts heeft namelijk fabrieken in Neder-
land (Budel), Duitsland, Italië en Frankrijk. Het 
systeem zoekt automatisch waar capaciteit vrij is 
om een onderdeel te maken binnen de afgespro-
ken prijs. Wie sneller beleverd wil worden, moet 
meer betalen. Richardson schat levertijden voor 
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3D SYSTEMS ROLT NIEUW 
BUSINESSCONCEPT      

VANUIT BUDEL OVER HEEL 
EUROPA UIT 



vacuüm gietstukken op drie weken, voor een-
voudige kunststof matrijzen op maximaal 
twee weken en voor freesdelen op twee tot 
drie weken.

Van NASA tot particulier

In de Verenigde Staten heeft 3D Systems de 
Quickparts service al eerder uitgerold. Hier ma-
ken zowel professionals als consumenten er ge-
bruik van. “We leveren aan de NASA maar ook 
aan de hobbyist.” Het Amerikaanse bedrijf zegt 
dat data van klanten afdoende zijn afgeschermd 
om IP-problemen (intellectual property) te voorko-
men. “We bewaren alle data op een beveiligde 
server. Ook van producten die we al gemaakt 
hebben. Je kunt altijd namelijk je eigen orderhis-
torie zien”, verduidelijkt Richardson. “Integriteit is 
een essentiële kwestie.” 

Toegankelijker

Met Quickparts wil het bedrijf rapid manufactu-
ring toegankelijker maken voor een bredere doel-

groep. Floris Stam, accountmanager bij Landré 
dat 3D Systems in de Benelux vertegenwoordigt: 
“Bedrijven kunnen laagdrempeliger kennis ma-
ken met de 3D printtechnieken, of andere machi-
nes uitproberen voordat ze zelf investeren in een 
bepaald type printer.” Bedrijven met eigen prin-
ters kunnen met Quickparts capaciteitsproble-
men oplossen. Met dit concept laat 3D Systems 
zien dat de transformatie die de maakindustrie 
gaat doormaken verder reikt dan een nieuwe pro-
ductietechniek of nieuwe materialen. Het totale 
businessmodel verandert. Het bezit van technolo-
gie is niet langer het belangrijkste, maar de crea-
tiviteit om aansprekende producten te bedenken. 
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Meer informatie:

Quickparts 

http://www.quickparts.com/eu/en.aspx?utm_source=qp.com&utm_medium=pr&utm_campaign=3ds_qp_eu_press_release_11.12
http://www.quickparts.com/eu/en.aspx?utm_source=qp.com&utm_medium=pr&utm_campaign=3ds_qp_eu_press_release_11.12


“ONZE TECHNOLOGIE IS 

EEN ALTERNATIEVE 

TECHNIEK OM 

ALUMINIUM ZAND- EN 

HOGEDRUK GIETDELEN  

TE MAKEN”

STEFAN 
HOFMANN, 
HOFMANN 
INNOVATION 
GROUP: 
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DE TIJD DAT JE VOORAL 
MINIATUUR COMPONEN-
TEN MET LAAGOPBOUW 
TECHNIEKEN PRODU-
CEERDE, LIJKT DEFINI-
TIEF VOORBIJ. ZOWEL OP 
HET VLAK VAN KUNST-
STOF DELEN ALS META-
LEN COMPONENTEN, VER-
LEGT HET DUITSE HOF-
MANN INNOVATION DE 
GRENZEN. DE NIEUWE MA-
CHINES BLIJKEN NIET AL-
LEEN ZINVOL TE ZIJN 
VOOR XXL-WERKSTUK-
KEN. KOSTENREDUCTIE 
IS EEN ANDER THEMA. 

Normaal zie je op beurzen machines waarvan je 
weet dat je nog even geduld moet hebben als je 
ze wilt kopen. Op de stand van Hofmann Innova-
tion op EuroMold was het dit keer anders. De X 
line 1000R werd weliswaar onthuld voor het grote 
publiek, de Duitse autofabrikant Daimler werkt al 
met de 1,5 miljoen euro kostende machine. Het 
moederconcern van Mercedes heeft enkele jaren 
geleden Concept Laser, dochter van Hofmann 
Innovation, en het Fraunhofer ILT opdracht gege-
ven de nieuwe XXL-lasersmeltmachine te ontwik-
kelen. Omdat Daimler in aanloopseries en bij 
laag volume auto’s niet langer eerst in dure ge-
reedschappen wil investeren als men aluminium 
componenten nodig heeft. “Onze technologie is 
een alternatieve techniek om aluminium compo-
nenten te maken die men anders met zand- en 
hogedrukgieten vervaardigde”, aldus Stefan Hof-
mann van het Duitse familiebedrijf. “Nu kunnen 
ze binnen een week hun eerste producten heb-
ben.” Daarnaast wil Daimler lichtere auto’s bou-

wen. En additive manufacturing biedt daar de 
mogelijkheden voor, omdat je complexe structu-
ren kunt bouwen die je met conventionele tech-
nieken, zoals het frezen, nooit of te nimmer kunt 
realiseren. 

1 kW fiberlaser

Waarin onderscheidt de nieuwe lasercusing ma-
chine zich van wat tot nog toe op de markt is? 
Dat is allereerst de afmetingen van de compo-
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XXL IN ADDITIVE 
MANUFACTURING
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nenten die je er via laagopbouw op maakt. 800 
bij 500 bij 500 mm. Voor bijvoorbeeld aluminium 
componenten. Onderhuids hebben de ontwikkel-
teams nog een tweede innovatie in de machine 
toegepast: een 1 kW fiberlaserbron. Daarmee 
wordt het lasersmelten met een factor tien ver-
sneld ten opzichte van de bestaande machines. 
Stefan Hofmann: “Daardoor wordt serieproductie 
mogelijk.” Want het Fraunhofer ILT heeft een op-
lossing gevonden voor het nauwkeurig regelen 
van de temperatuur in de smeltkamer van de ma-
chine. Je kunt namelijk niet een bestaande ma-
chine lineair vergroten, omdat je dan bij grotere 
componenten te maken krijgt met het krom trek-
ken onder invloed van de hoge temperaturen. 
Concept Laser past hiervoor een gepatenteerde 
technologie toe: een stochastische modelbena-
dering, waarbij het product in slices wordt ver-
deeld die een voor een bewerkt worden. Dit 
zorgt voor aanzienlijk minder spanningen in de 
componenten. Ook de reproduceerbaarheid van 
de onderdelen is verbeterd. Daardoor voldoet de 
X line 1000R aan de hoge eisen die Daimler 
stelt, zoals een snellere opbouw, maatnauwkeu-
righeid en de mogelijkheid om verschillende alu-
miniumlegeringen te kunnen verwerken. Daimler 
maakt het ontwikkelproces hiermee minder afhan-

kelijk van de stempel- en matrijzenbouwers, zo-
dat men meer vormvrijheid heeft. De automobiel-
producent ziet in additive manufacturing een prin-
cipieel nieuwe optie om onderdelen te vervaardi-
gen, waarmee je de kosten in de productie naar 
beneden kunt brengen. Volgens Stefan Hofmann 
hebben ook andere sectoren uit de industrie, zo-
als de luchtvaart en de medische industrie, al be-
langstelling voor de nieuwe machine. Concept 
Laser heeft onder andere al een systeem aan de 
NASA in de VS geleverd waar proeven worden 
gedaan met de productie van turbineschoepen 
en bladen. “We zijn onderweg naar echte produc-
tie. Certificering van materialen en proces lo-
pen.” 

XXL lasersinteren

Het Duitse familiebedrijf, dat de wortels in de ma-
trijzenbouw heeft, zoekt het ook aan de kunststof-
fenkant in XXL-machines. De Hofmann Medea 
1500 gaat bij het selective lasersinteren van 
kunststofcomponenten qua afmetingen nog een 
stap verder dan bij de XXL-lasercusing machine: 
1500 bij 500 bij 500 mm zijn de maximale afme-
tingen van de stukken die hierop gemaakt wor-
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Geschikt voor productie-omgeving

Concept Laser wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door Landré. Frank de Beijer, direc-
teur, ziet de technologie steeds meer opschui-
ven richting de productie. Met de nieuwe X line 
1000R wordt dat volgens hem absoluut moge-
lijk. “Ze hebben er al drie verkocht aan klanten 
zoals Daimler, die daar volop draaien.” Hij zegt 
te merken dat ook in de Benelux de interesse 
voor additive manufacturing toeneemt. 
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den. Hiermee kun je een prototype van een dash-
board voor een auto in een keer laagsgewijs op-
bouwen. De machine gebruikt een CO2-laser-
bron en verwerkt polyamide. Ook hier gebruikt 
men de stochastische aansturing voor het slicen 
van de werkstukken om zo snelheid te winnen. 

Risico’s verminderen

Je zou denken dat de producent van kleinere 
componenten niks kan met deze XXL-machine. 
Fout. Juist het grote bereik biedt de kans om 
veel kleinere componenten in één productierun 
op te bouwen. Daarnaast kan men meerdere ma-
terialen toepassen en kan men de laagdikte va-
riëren, zodat je met dezelfde machine ofwel 
nauwkeuriger ofwel veel sneller produceert. Ro-
bert Hofmann, directeur Modelbau van de Hof-
mann Groep, ziet echter de winst van selective 
lasersintering vooral in het feit dat je functies in 
het prototype kunt integreren en tegelijkertijd de 
risico’s en de productiekosten in de ontwikkelfa-
se reduceren. Robert Hofmann: “Wij noemen dit 
production on demand. Veranderingen of varia-
ties laten zich snel en met minimale inspannin-
gen doorvoeren. Je kunt nu meerdere geome-
trieën testen.” Additive manufacturing kent eigen-
lijk een omgekeerde kostengrafiek ten opzichte 
van conventionele technieken. Lasersinteren is 
relatief duur, maar de kosten blijven wel con-
stant. Je weet vooraf duidelijk hoeveel een deel 
kost, waarbij het volume en de hoogte de prijsbe-

palende factoren zijn en niet langer de complexi-
teit. Afhankelijk van het aantal stukken dat je no-
dig hebt, zit ergens een omslagpunt wanneer 
conventioneel produceren - dus met gereed-
schappen - goedkoper is dan lasersinteren. Daar-
bij blijf je risico’s beter beheersen, bijvoorbeeld 
als de verkopen tegenvallen. Bovendien worden 
doorlooptijden korter. Binnen een week kan een 
matrijzenbouwer met deze technologie een ge-
reedschap leveren voor een spuitgietproduct. 
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VERLEGT GRENZEN IN      

LASERSINTEREN EN LASER-
SMELTEN
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Meer informatie 

Concept Laser

Landré

http://www.conceptlaser.de/
http://www.conceptlaser.de/
http://www.landre.nl/
http://www.landre.nl/
http://www.mtms.eu/


NASA: 
VOLGENDE 
RAKET GE-
MAAKT MET 
ADDITIVE 
MANUFAC-
TURING?

GAAT NASA VLIEGEN MET 3D GEPRINTE RAKETTEN? BIJ HET 
MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER IN HET AMERIKAANSE  
HUNTSVILLE SLUITEN ZE DIT NIET UIT. 

Voor de lanceersystemen van de volgende generatie raketten wil de 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie selectief lasersmelten inzetten. De 
NASA is daarom onlangs gestart te onderzoeken of de technologie ge-
schikt is. Dit gebeurt in het J-2X programma. In Huntsville staat onder 
andere een M2 Cusing van ConceptLaser, de Duitse fabrikant van SLS-
machines. 

Voordelen

De ruimtevaartorganisatie ziet twee belangrijke voordelen in deze tech-
nologie. De doorlooptijd wordt verkort van maanden tot weken of da-
gen. En omdat de onderdelen niet gelast hoeven te worden, zijn ze ster-
ker en betrouwbaarder. De J-2X is de bovenste trap van de lanceerra-
ket. NASA gaat hier SLS-onderdelen in testen voor de vluchten die ge-
pland zijn in 2017. 
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RAPIDPRO 2013 BELOOFT MÉÉR DAN 3D PRINTEN. HET MI-
KROCENTRUM POSITIONEERT HET EVENEMENT ALS VAK-
BEURS MET CONGRES VOOR DE TOTALE KETEN VAN PRO-
DUCTONTWIKKELING, PROTOTYPES EN EINDPRODUCTEN. 
RODE DRAAD: SNELHEID EN EFFICIENCY.

Want additive manufacturing alleen is niet zaligmakend. Er zijn 
meer wegen die naar Rome leiden. Belangrijk is dat je snel en effi-
ciënt tot prototypes en eindproducten komt. Ook als het om klei-
ne aantallen gaat of gepersonaliseerde massaproducten. Aan het 
evenement in Veldhoven nemen dit jaar ruim 125 exposanten 
deel. Opvallende namen in dat lijstje: Lithoz GmbH, de Oostenrijk-
se fabrikant die op EuroMold eind 2012 in de prijzen viel met de 
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nieuwe keramiekprinter. Hiermee kun je hoog 
nauwkeurige delen uit technisch keramiek 3D 
printen. Uit Nederland is Luxexcel aanwezig, een 
belangrijke speler in het printen van  optische 
componenten voor LED-verlichting. Ook Forma-
tec Technical Ceramics uit Goirle neemt deel 
(het bedrijf presenteert de techniek op 26 febru-
ari tijdens het lezingenprogramma). Dit Neder-
landse bedrijf heeft onlangs ook een technologie 
voor het 3D printen van keramische onderdelen 
gepresenteerd. De Portugese matrijzenindustrie 
heeft blijkbaar het 3D printen ook omarmd, want 
dit keer presenteert zich The Rapid Manufactu-
ring Center uit Marinha Grande. Hierin werken 12 
bedrijven op het vlak van design en engineering, 
informatietechnologie, matrijzenbouw en produc-
tie samen.

Industriële toepassingen

Beide dagen is er een lezingenprogramma, zo-
wel door keynotesprekers als presentaties door 
exposanten. Zo spreekt iemand van Festo AG & 
Co (26 februari) over de laatste stand der tech-
niek om met laagopbouw technieken aluminium 
onderdelen te vervaardigen. Tijdens deze lezing 
wordt ook ingegaan op de verschillen tussen alu-
minium componenten die je met lasersmelten 

maakt en met giettechnieken. Het Oostenrijkse 
Lithoz presenteert de keramiek printtechnologie 
op donderdag 27 februari. Op donderdag houdt 
Matthew Smith van het European Space Agency 
een keynote lezing over de mogelijkheden van 
additive manufacturing in aerospace aandrijfsys-
temen. 
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26 en 27 februari in      
Koningshof Veldhoven.

Bekijk hier het exposantenoverzicht

Lezingenprogramma 26 februari

Lezingenprogramma 27 februari 

Een enorm potentieel voor Additive Manufacturing
Selective Laser Melting (SLM) van Renishaw is een baanbrekend proces waarmee – rechtstreeks vanuit 3D CAD – volledig dichte metalen onderdelen gemaakt kunnen 
worden, van tooling inzetstukken tot lichtgewicht structuren voor lucht- en ruimtevaart en hightech toepassingen.
Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive

Vandaag ontworpen...

... morgen gemaakt

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com 

www.renishaw.nl

Bezoek ons bij 

RapidPro 2012  

stand 28

RapidPro: 
stand 28

http://www.rapidpro.nl/exposanten/exposantenoverzicht-2013/
http://www.rapidpro.nl/exposanten/exposantenoverzicht-2013/
http://www.rapidpro.nl/assets/Uploads/RapidPro-2013/programma-2013/Programma-26-februari-RapidPro-2013-2.pdf
http://www.rapidpro.nl/assets/Uploads/RapidPro-2013/programma-2013/Programma-26-februari-RapidPro-2013-2.pdf
http://www.rapidpro.nl/assets/Uploads/RapidPro-2013/programma-2013/Programma-27-februari-RapidPro-2013-4.pdf
http://www.rapidpro.nl/assets/Uploads/RapidPro-2013/programma-2013/Programma-27-februari-RapidPro-2013-4.pdf


MET DE OVERNAME VAN OBJET HAALT HET AMERIKAANSE 
STRATASYS EEN TWEEDE 3D PRINTTECHNOLOGIE IN HUIS, 
MET EVENEENS EEN GROOT AANTAL EXTRA MATERIALEN 
DAT JE KUNT PRINTEN. IN DE TOEKOMST ZULLEN HET ECH-
TER DE HYBRIDEPRINTERS ZIJN DIE EEN NOG GROTERE 
MARKT VOOR END-USE PARTS ONTSLUITEN, VERWACHT 
KARL WALLECAN, DIRECTEUR-EIGENAAR VAN SEIDO-    
SYSTEMS. DAT BIEDT NOG MEER PERSPECTIEF VOOR VER-
SPANERS EN SPUITGIETBEDRIJVEN DIE ADDITIVE MANU-
FACTURING IN HUIS HALEN. 

KARL WALLECAN (SEIDO-SYSTEMS):

WINST VAN 3D PRINTEN ZIT VAAK 
VERDEROP IN DE KETEN
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Kart Wallecan’s roots liggen in de verspaning. Hij 
is opgegroeid tussen de frees- en draaimachi-
nes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij na 
zijn studie een eigen verspanend bedrijf is ge-
start. Tot 2008, toen hij een nieuwe uitdaging 
zocht die hij vond in de 3D printers van Strata-
sys, een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. 
Sinds twee jaar vertegenwoordigt Karl samen 
met Mieke Struye dit merk in de hele Benelux en 
biedt hij als enige zowel de high-end Fortusserie 
als de kleinere Dimensionprinters aan. Komend 
voorjaar worden hier de printers en materialen 
van Objet aan toegevoegd, nu het Israëlische be-
drijf samen is gegaan met het Amerikaanse Stra-
tasys. De Vlaamse ondernemer zag vijf jaar gele-
den vooral kansen om 3D printen in te zetten 
voor end-use parts. “Velen denken eerst aan pro-
totypes, maar ik ga een stap verder. Ik wilde op-
spansystemen printen; serieproducten in kleine 
aantallen.” Direct digital manufacturing. De prin-
ters van Stratasys lenen zich daarvoor. Met name 
de Fortusserie, die niet alleen grotere bouwvolu-
mes toelaat maar ook sterkere materialen. 

Is 3D printen een bedreiging voor de 
verspaning?
“Ik zie het liever als een aanvulling op bestaande 
technieken. Frezen en draaien blijven bestaan, 
net als kunststof spuitgieten. Bij grote oplagen 
kunnen wij qua prijs niet tegen het spuitgieten 
op. Maar we hebben al klanten met diverse spuit-

gietmachines die de kleinere oplages 3D prin-
ten.” 

Waarom? Wat zijn de argumenten die de 
doorslag geven in deze afweging?
“Meerdere. We kunnen vormen en structuren ma-
ken die je met CNC draaien of frezen nooit kunt 
maken. Daarnaast de kleine series. Eén stuk kost 
net zoveel als meerdere. Snelheid ook. Als je 
CAD-model klaar is, kan de printer direct aan het 
werk. Binnen een dag heb je je stukken klaar. 
Kostenbesparing is eveneens een heel belang-
rijk argument. Het draaide in 2012 om de S van 
savings en dat zal in 2013 ook het geval zijn. Met 
3D printen kun je kosten besparen.” 

Leg dat laatste eens uit? De printers, die tot 
350.000 euro kosten, zijn immers niet goedkoop.
Karl Wallecan: “De printers zijn wel echte produc-
tiemachines. De Dimension printers draaien ge-
makkelijk 100 uur in de week. De Fortusmachi-
nes gaan bij onze meeste klanten alleen uit voor 
onderhoud. Die draaien 164 uur in de week. De 
kostenbesparing zit vooral in de verdere keten. 
Je hebt geen voorraden meer nodig. Geen logis-
tieke kosten, want je produceert daar waar je on-
derdelen nodig hebt.” 

Wie kan daarvan profiteren?
“Ik denk dat de machinebouwers in de Benelux 
deze techniek nog te weinig toepassen. Ze kun-
nen nu vier of vijf stuks van een onderdeel bestel-
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len als ze die nu nodig hebben. Verandert vol-
gende maand het design, passen ze dat aan en 
hebben ze geen verouderde stock meer. Je bent 
heel flexibel naar productiewijzigingen toe.” 

En het ecologische aspect, telt dat ook mee?
Karl Wallecan: “Zeker. Met additive manufactu-
ring produceer je enkel wat je nodig hebt. Wij ma-
ken iets uit niets.” 

Hoe kijk je tegen de opkomst van de thuisprinters 
aan?
“Ik denk dat we over een aantal jaren allemaal 
een printer thuis hebben waarmee we ook 3D on-
derdelen kunnen printen. Maar als het formaat te 
groot wordt of als we te hoge aantallen nodig 
hebben, gaan we naar een professionele printser-
vice. Net als met foto’s. Iedereen kan thuis een 
foto printen, maar de 100 vakantiefoto’s bestellen 
we bij een printservice.” 

Dus printen we straks ons eigen vervangklepje 
van het batterijvak van de TV-afstandsbediening?
“Zou kunnen als we de tekening via de website 
van de fabrikant kunnen downloaden. Maar zul-
len we binnen vijf jaar nog afstandsbedieningen 
voor onze televisie nodig hebben?”

Waar staan we over vijf jaar met 3D printen?
“Dan hebben we hybridemachines. De vijf ver-
schillende printsystemen van nu hebben hun 
voor- en nadelen. De Stratasysmaterialen zijn 
heel sterk, maar je wilt misschien daaromheen 
een zacht materiaal. Hybridemachines printen 
meerdere materialen in een product. Dat zal tot 
een nog grotere markt leiden.” 

Verdwijnt daarmee de verspaning?
 
“Nee, ik zei het al: het is een aanvullende tech-
niek die je als verspaner wel nu in huis moet ha-
len. Straks staan in elke verspanende werk-

plaats ook 3D printers. Vergelijk het met papier. 
Hoe meer tablets verkocht worden, hoe meer re-
clamefolders ik in mijn brievenbus vind.” 
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Printa novo:
nieuwe online printservice in de Benelux

Tijdens RapidPro lanceert SEIDO-Systems Printa novo, 
een dienst die al enige tijd beschikbaar is voor klanten. 
Voortaan kan iedereen 3D printdelen bestellen bij Prin-
ta novo. “Daarmee maken we de technologie toeganke-
lijk voor iedereen”, legt Karl Wallecan uit. De aanleiding 
om dit 3D printservicebedrijf te starten, is dat er in de 
Benelux weinig kredieten beschikbaar zijn voor investe-
ringen in nieuwe technologie. In de showroom van SEI-
DO-Systems staan alle 3D printers van Stratasys, inclu-
sief de grote Fortus 900. Via Printa novo kunnen bedrij-
ven die ervaring willen opdoen, de techniek willen uit-
proberen of te weinig eigen capaciteit hebben, de prin-
ters benutten. Ze kunnen hun STL-files online aanbie-
den. Om het nieuwe bedrijf breder in de markt te zet-
ten, heeft hij eind januari het ISO 9001:2008 certificaat 
behaald. 

Meer informatie

Printa novo

Een toepassing bij Stratasys: om carbon delen te maken 
wordt eerst een kern geprint, daar wordt het vezelmateriaal 
om heen gewikkeld. 

http://www.printanovo.com/
http://www.printanovo.com/


DE OPKOMST VAN FABLABS VOLTREKT ZICH 
IN EEN ALSMAAR SNELLER TEMPO. INMID-
DELS ZIJN ER 140 WERELDWIJD. MAAR AL-
LEEN EEN STAD ALS BARCELONA WIL ER 
MEER DAN 11 GAAN INRICHTEN. OMDAT ZE 
EEN STIMULANS ZIJN VOOR DE REGIO. “WIJ 
BRENGEN DE MAAKINDUSTRIE DEELS TE-
RUG NAAR DE REGIO”, ZEGT FRITS HOFF, INI-
TIATIEFNEMER EN BESTUURSVOORZITTER 
VAN FABLAB ZUID-LIMBURG. 

De FabLabs mogen zich pas zo noemen en aan-
sluiten bij het wereldwijde netwerk, als ze min-
stens een dag in de week open zijn voor het be-
drijfsleven. Drie dagen in de week zijn ze er voor 
uitvinders en start ups. En één dag per week is 
het lab bezig met onderwijs. Hoewel Frits Hoff en 
zijn medewerkers de aanvragen op een dinsdag 
– de open inloopdag voor bedrijven – vaak am-
per aan kunnen, constateert hij nog veel onbe-
kendheid met het fenomeen FabLab in het mid-
den- en kleinbedrijf. “We moeten die doelgroep 

zelf binnenhalen.” Daar werkt men hard aan, on-
der andere samen met Syntens en de Kamer van 
Koophandel, NIVI KIRIA en andere organsiaties. 
Hij wil zelf een grotere rol voor het midden- en 
kleinbedrijf spelen dan het gratis advies op de 
inloopdag. Het FabLab kan het mkb ondersteu-
nen bij onderzoeksprojecten. De drempel daar-
voor is door het verdwijnen van de kennisvou-
chers wel verhoogd. “Gelukkig hebben we in Lim-
burg nog de LIOF-vouchers, jammer genoeg zijn 
de landelijke kennisvouchers afgeschaft.” 

Nieuwe business creëren

Een voorbeeld van een project samen met het 
bedrijfsleven, is het inzetten van nieuwe 3D print- 
technologie voor de productie van steunzolen. 
Dat doet hij samen met een groep podotherapeu-
ten. Nu is de productie van deze steunzolen nog 
tijdrovend en omslachtig werk met 3D scanners, 
matrijzen en veel handwerk. “Wij helpen ze met 
online research en de praktijk.” Met een uit-
vaartondernemer onderzoekt het Limburgse    
FabLab het 3D printen met menselijke as. Frits 

KANSEN NIEUWE TECHNOLOGIE 
ONTDEKKEN MET HET FABLAB
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Hoff: “Het gaat er ook om heel nieu-
we dingen te verzinnen.” Want die 
zorgen voor de nieuwe business die 
de bedenker van het concept voor ogen heeft ge-
had. Niel Gershenfield van MIT, in 2005 auteur 
van het boek Fab: the coming revolution on your 
desktop - from personal computers to personal 
fabrication, zag acht jaar geleden dat de techno-
logie om producten te maken steeds goedkoper 
en gebruiksvriendelijker werd. Uit de MIT-work-
shop How to make almost anything is het idee 
voor de fablabs gegroeid. Nieuwe technologie 
wordt laagdrempelig aangeboden. Hoewel de 
aandacht vaak naar het 3D printen gaat, biedt 
men veel meer aan, van lasersnijden tot binnen-
kort 3D frezen. Essentieel in het concept is dat 
kennis wordt gedeeld in het wereldwijde netwerk 
van fablabs. Door deze open innovatie worden 
ontwikkeltrajecten versneld. Het FabLab Zuid-
Limburg werkt echter ook met NDA’s als bedrij-
ven hun innovaties vooralsnog niet willen delen. 

R&D projecten

Het team in Maastricht is ook betrokken bij R&D-
projecten. Het Akense FabLab heeft een goedko-
pe 3D scanner ontwikkeld (kostprijs 100 euro 
dankzij open source software). In Maastricht wil 

men deze scanner, gebaseerd op een HD came-
ra en een laser, compacter maken. Op de Life 
Sciences Campus van Maastricht University 
loopt een R&D project met stamcellen te printen 
en daarmee het operatief plaatsen van kostbare 
en kwetsbare prothesen te voorkomen. Het Fab-
Lab wil daar ook aan mee gaan werken. Frits 
Hoff: “Met een mengsel van stamcellen, kraak-
been van de patiënt en PLA wordt een tissue ge-
print in de vorm van de knie. Na zes weken is het 
PLA, een bioplastic, verdwenen en het kraak-
been weer aangegroeid. De patiënt kan functio-
neren zonder dat een knieprothese nodig is.” Vol-
gend jaar zou dit al op de markt moeten komen.

Veel meer materialen

Frits Hoff ziet aan de materialenkant sterke ont-
wikkelingen. Samen met DSM test men het prin-
ten met biorubbers (voor 50 procent gemaakt 
van hernieuwbare koolzaadolie). Dit biorubber 
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“WE WILLEN EEN 
‘ESPRESSOMACHINE’ 
VOOR 3D PRINTEN 
ONTWIKKELEN: 
AFVAL PLASTIC ERIN, 
PRODUCT ERUIT”
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Het FabLab biedt ook plek aan stagiairs. Op de foto rechts 
Frits Hoff met Toussaint Jongen, 3e jaars student industrieel 
productontwerpen bij Fontys met een goudkleurige PLA-vaas.  



blijkt verrassend goede eigenschappen te heb-
ben. Behalve het 3D printen van menselijk weef-
sel zijn er ook experimenten met het printen 
van complete woningen, inclusief de leidingen.  
Het Stone Spray concept van Enrico Dini be-
staat uit een mobiele robot 3D printer, die op 
de bouwplaats zelf een huis print. Opgebouwd 
uit een mengsel van zeewater, zand en magne-
sium. Binnenkort komt Enrico Dini naar Maas-
tricht. Het FabLab wil namelijk op het braaklig-
gend terrein naast de huidige huisvesting een 
demonstratieproject starten. Frits Hoff praat 
hierover onder andere met de ENCI in Maas-
tricht. Hij ziet weinig in het project Contour Craf-
ting, een ander initiatief om huizen te printen. 
“Daarin gebruikt men beton, Dat willen wij weg-
laten vanwege de vele energie die beton kost.” 

Espresso 3D printer

Op kleinere schaal, bedoeld voor de consu-
ment, wil men in het FabLab Zuid-Limburg een 
printer ontwikkelen die werkt met plastickorrels, 
ontstaan uit het vermalen van afvalplastic uit 
het huishouden.  Een soort espressomachine 
voor 3D printdelen. Dit gebeurt samen met de  
het FabLab Leuven, DSM en het bedrijf Ana-
tech. Frits Hoff: “Dan creëer je echt cradle to 
cradle. Consumenten stoppen er hun afval in 
en er komt een product uit.” 

Het FabLab Zuid-Limburg staat op 26 en 27 fe-
bruari op RapidPro in Veldhoven
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Van boven naar beneden: een koppelstuk voor de 
lasersnijder, zelf geproduceerd op een van de 3D printers. 

De Up!Mini, de compacte printer die volledig gemonteerd 
geleverd wordt. 

Het FabLab experimenteert onder andere met carbon als 
platform voor de printers. 
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HET DUITSE SLM SOLUTIONS LEVERT DE DOUBLE BEAM 
TECHNOLOGIE NU IN DE NIEUWE SLM 500 MACHINE. DEZE 
IS UITGERUST MET VIER LASERBRONNEN. DAARMEE LUKT 
HET OM TOT 70 CCM MATERIAAL PER UUR OP TE BOUWEN. 

Gebrek aan snelheid. Dat wordt door velen tot nog toe als een 
van de belemmeringen gezien die een doorbraak van laagop-
bouw technieken in de productie in de weg staan. SLM Solutions 
heeft eerder al de double beam technologie ontwikkeld. Daar-
mee kun je ‘langzaam’ een nauwkeurige contour opbouwen die 
vervolgens dankzij de inzet van een tweede, sterkere laserbron, 
snel gevuld wordt. Op EuroMold toonde het Duitse bedrijf de ver-
volgstap: de SLM 500 HL. 

2,8 kW laservermogen

Deze lasersmeltmachine is allereerst groter. Het bouwvolume is 
uitgebreid tot 500 bij 280 bij 325 mm. De echte innovatie is te vin-
den bij de laserbronnen. Deze machine is voorzien van in totaal 
vier fiberlasers: twee met elk een vermogen van 400W, twee met 
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LASERSMELTEN IN HOGERE VERSNELLING

SLM SOLUTIONS 
VERSNELT LAAG-   
OPBOUW MET VIER 
LASERBRONNEN IN 
EEN MACHINE

Made-in-Europe.nu digimagazine - januari 2013



elk een vermogen van 1000W. Deze werken tel-
kens paarsgewijs: 400W en 1000W zijn aan el-
kaar gekoppeld als één eenheid. Deze twee 
units werken altijd gelijktijdig in de machine. 
Dat versnelt het opbouwproces. SLM noemt dit 
dual spot scanning. Daarnaast beschikt de 
SLM 500 over het principe van Hülle-Kern be-
lichting. Dit betekent dat met de 1000W laser 
dikkere lagen tegelijk gesmolten worden. Het 
gaat dan om het vullen van een kern met mate-
riaal, waarbij nauwkeurigheid niet het criterium 
is maar snelheid samen met een nagenoeg 
100% dichtheid van het materiaal. Vergeleken 
met de tot nog toe standaard technologie levert 
dit een 700 procent hogere opbouwsnelheid 
op. Daardoor kan men tot 70 ccm/per uur op-
bouwen. De twee profielen bouwen wel met 
een andere laagdikte op, dus ook een andere 
nauwkeurigheid. De laagdikte bij het smelten 
met de 1kW laser bedraagt maximaal 200 µm. 
De laagdikte voor de nauwkeurige delen van 
de componenten bedragen 20 µm. 

Werkstukwisselruimte

SLM verschuift hiermee het lasersmelten richting 
de productie. Daarom is de machine, net als bij 
freesmachines, voorzien van een soort werkstuk-
wisselaar. Er is een aparte wisselruimte in de ma-
chine waar het werkstuk dat klaar is kan worden 
gereinigd, overtollig poeder verzameld wordt en 
het werkstuk uitgenomen wordt. Ondertussen is 
de machine al bezig met het volgende deel te 
produceren. Ook heeft de machine een continue 
toevoer van poeder, zodat dit niet meer met de 
hand bijgevuld hoeft te worden. Een optie op de 
SLM 500 is een online kwaliteitsbewaking. Op-
tisch wordt het smeltbad in elke laag gecontro-

leerd. Deze data worden teruggekoppeld naar 
de besturing van de machine. SLM zegt hiermee 
in een productieomgeving een foutloos proces te 
bieden. 
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Meer informatie:

SLM Solutions
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HET FRANSE PHENIX SYSTEMS INTEGREERT DE PRODUCTIE 
VAN METALEN COMPONENTEN MIDDELS LASERSINTEREN IN 
EEN COMPLETE OPLOSSING: CADCAM SOFTWARE EN MACHINE 
UIT ÉÉN HAND. BIJZONDER IS DAT JE ER ZOWEL METALEN ALS 
KERAMISCHE COMPONENTEN MEE KUNT OPBOUWEN. 

Phenix Systems komt voort uit een onderzoeksinstituut voor de Franse 
keramische industrie. In 2000 is het bedrijf opgericht en is zich gaan 
bezighouden met het ontwikkelen en bouwen van lasersintermachi-
nes. Onderscheidend is dat de technologie geschikt is voor zowel me-
taalpoeders als keramische poeders. De Fransen zeggen dat dit hun 
gepatenteerde technologie mogelijk maakt. 

KERAMIEK EN 
METAALOPBOUW IN ÉÉN 
MACHINE

44

Meer informatie:

Phenix Systems
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Drie uitvoeringen

De PX-lasersintermachine wordt in drie verschil-
lende uitvoeringen aangeboden: van PXS met 
een fiberlaser van 50W en een bouwvolume van 
maximaal 100 bij 100 bij 80 mm, via de PXM 
(300W, bouwvolume 140 bij 140 bij 100 mm) tot 
het PXL-systeem. Deze laatste machine heeft 
een fiberlaser aan boord met een vermogen van 
500W en bouwt delen op tot maximaal 250 bij 
250 bij 300 mm. Daarmee zit de machine in het 
bereik van bijvoorbeeld de additive manufactu-
ring machines van SLM, Renishaw en sommige 
van EOS. De nauwkeurigheid van alle drie deze 
machines is gelijk: herhaalnauwkeurigheid in alle 
richtingen 20 µm; werkstuknauwkeurigheid 100 
µm. 

CADCAM oplossing

Phenix Systems wil het adagium direct digital ma-
nufacturing waarmaken door de machine als on-
derdeel van een integrale oplossing aan te bie-
den, namelijk met CADCAM software. Hiervan 
zijn drie versies beschikbaar. Phenix Processing 
is bedoeld voor het verwerken en programmeren 
van alle parameters voor het lasersinterproces. 
Phenix Manufacturing is het pakket om vanuit 
CAD-modellen maakdelen te vervaardigen. De 
derde CAM-oplossing is Phenix Dental, specifiek 
bedoeld voor de dentaal industrie. 

Ook Cermet lasersinteren

De materialen worden ontwikkeld en geprodu-
ceerd door Sint-Tech. In de metaalreeks biedt dit 
zowel edelstalen als  gereedschapstalen aan, 
non ferro legeringen, superlegeringen, et cetera. 

Er worden eveneens keramische materialen ge-
maakt voor de PX-machines, waaronder Cermet, 
een composiet bestaande uit keramische en me-
talen deeltjes. Cermet combineert dan ook eigen-
schappen van keramiek (zoals bestand tegen ho-
ge temperaturen) met metaal (plastisch defor-
meerbaar). In bepaalde toepassingen wordt Cer-
met gebruikt in plaats van tungsten carbide, om-
dat Cermet betere corrosiewerende eigenschap-
pen heeft. 
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PHENIX SYSTEMS BOUWT 
MACHINE VOOR LASER-
SMELTEN VAN CERMET

Patentstrijd tussen Phenix Systems en EOS

Sinds vorig jaar zijn Phenix Systems en het Duit-
se EOS in een patentstrijd met elkaar verwik-
keld. EOS beschuldigt de Fransen ervan paten-
ten te hebben geschonden bij de productie 
van de PX-reeks. Het Duitse bedrijf zegt de 
Fransen in 2011 te hebben gewaarschuwd, 
maar Phenix is daarna gewoon doorgegaan 
met de marktintroductie van de machines voor 
te bereiden. EOS heeft meer dan 50 patenten 
met betrekking tot lasersinteren in bezit, waar-
onder een aantal die het heeft gekocht van 3D 
Systems Corporation. De Fransen ontkennen 
de beschuldigingen van de Duitsers en heb-
ben al laten weten EOS voor het gerecht te sle-
pen als het doorgaat met Phenix Systems te  
beschuldigen van patentinbreuk. 
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“De trein is vertrokken. Als verspaner moet je 
nu meedoen met de ontwikkelingen in additive 
manufacturing, anders mis je straks de        
aansluiting” 

Claus Aumund-Kopp,

Projectleider poedertechnologie bij Fraunhofer IFAM

Tijdens EuroMold bij de stand van de Fraunhofer Allianz Generative Fertigung
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