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Het doel van het event is de deelnemers 
informeren over de mogelijkheden en 
hinderpalen van 3D-printen in Metaal. 
Er werd gepoogd om zo concreet moge-
lijk antwoorden te geven op praktische 
vragen zoals hoe uw bedrijf gebruik kan 
maken van Additive Manufacturing, 
wat u kan outsourcen of eventueel zelf 
doen,…Dit alles aan de hand van reële, 
praktische cases.

De eerste presentatie schetste een over-
zicht van de verschillende technieken die 
het 3D-printen omvat. Stijn Lambrechts, 
specialist in business development & 
innovation bij Sirris, gaf een boeiend 
overzicht van de diverse soorten zoals 
o.a. Electron Beam Melting, Direct Energy 
Deposition en Powder Bed Fusion, de 
meest voorkomende technologie.  Deze 
inleiding is handig en nodig voor een 
goed begrip van Additive Manufacturing.  
Daarna besprak hij de ‘drivers’ van de 
technologie: waarom en in welke gevallen 
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Nieuws

biedt A.M. de beste oplossing? Daarbij on-
derscheidt hij vier belangrijke drijfveren. 
Ten eerste is de technologie materiaalef-
ficiënt: men gebruikt enkel metaal waar 
het nodig is.  Zo heeft men minder afval.  
Het geeft ook de mogelijk om veel lichtere 
frames of structuren te maken die qua 
vorm enkel via 3D-printen realiseerbaar 
zijn.
Verder kan men dankzij deze tech-
niek zeer goed interne kanalen maken. 
Daardoor kan men bijvoorbeeld warm-
tewisselaars produceren die veel kleiner, 
lichter en goedkoper zijn.  Een derde 
groot voordeel is dat men assemblage met 
de bijhorende kwetsbaarheden kan ver-
mijden. Een spectaculair voorbeeld hier-
van is de LEAP-vliegtuigmotor van GE 
waarin 3D-geprinte onderdelen gebruikt 
worden. Een vierde belangrijke drijfveer 
is dat men serieproducten zoals tanden 
of protheses kan maken die telkens 
aangepast zijn op maat van de specifieke 
vereisten voor elke klant.  

Na deze belangrijke inleiding volgden 
interessante en verhelderende presen-
taties van pionier-ondernemingen, 
aanbieders en gebruikers van de techno-
logie met o.m. CRM Group, Renishaw, 
AMT-Titastar,  VAC Machines, MT3D, Air 
Liquide, Vives en EKZO (SLM Solutions).   
Professor Jean-Pierre Kruth, de pionier 
en bezieler van de 3D-technologie aan de 
KU Leuven, mocht de avond afsluiten. Hij 
besprak hoe het onderzoek naar Additive 
Manufacturing aan de KU Leuven begon, 
welke belangrijke mijlpalen genomen 
werden en op welke thema’s het huidige 
onderzoek gericht is.  Zo onderzoekt de 
KU Leuven hoe men nog meer metaal-
soorten ‘printbaar’ kan maken. Een 
voorbeeld is aluminium dat normaal niet 
printbaar is maar dat lukt nu wel door er 
partikels silicium of keramische korrels 
aan toe te voegen.  Ander onderzoek 
gaat na hoe men de eigenschappen zoals 
densiteit kan verbeteren. Door optimali-
satie van het proces is het nu mogelijk om 
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in titaan hogere densiteiten te bereiken 
via 3D-printen dan de klassieke titaan-
producten die beschikbaar zijn.  Professor 
Kruth beschrijft eveneens hoe residu-
ele spanningen verminderd worden en 
wat de mogelijkheden zijn om A.M. te 
combineren met lasererosie. Zo kan men 
ultrafijne gaten maken in voorwerpen.   
Hij besluit zijn lezing met het belang van 
kwaliteitscontrole en hoe de onderzoekers 

kunnen volgen wat er tijdens het smelten 
precies gebeurt. 

Naast deze interessante lezingen was de 
presentatie en het bedrijfsbezoek bij VCST 
een echt hoogtepunt.   Het bedrijf is een 
wereldspeler op gebied van tandwielen 
en produceert en ontwikkelt deze voor 
zowat alle automerken zoals Volkswagen, 
Porsche en Audi. Ze investeren veel in 
ontwikkeling en research naar onder 
andere het geluidsgedrag van de tandwie-
len: ze mogen niet janken of ratelen. VCST 
bezit verschillende patenten met oplos-
singen om dat te voorkomen.   VCST gaat 
samen met de klanten na wat de beste 
tandwielen zijn voor een bepaalde motor. 
Elk motortype gedraagt zich anders en 
daarom moeten de tandwielen in de 
motor geplaatst worden om hun presta-
ties te testen. Daarom is het belangrijk om 
snel prototypes te kunnen aanbieden aan 
hun klanten, zo kunnen zij de tandwielen 
sneller testen en feedback geven. Hoe 

sneller prototypes gemaakt worden, hoe 
beter dat is voor de klant.  Bart Vandewal, 
manager R&D bij VCST: “fast protoyping 
is voor VCST een echt streefdoel. Nu 
kost het 8 tot 10 weken om een prototype 
te maken, we willen dat terugbrengen 
naar twee weken en uiteindelijk naar één 
dag. Zo kunnen wij onze klanten  zeer 
snel helpen bij de ontwikkeling van hun 
voertuigen”. 

Wegens het grote succes en de posi-
tieve reacties op deze tweede editie van 
deze infoavond over 3D-metaalprinten 
wordt al een derde editie gepland. U kan 
VLAMEF contacteren indien we u hier-
voor mogen uitnodigen via:  
info@vlamef.be.  

VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, is de 

beroepsvereniging op maat van de zelfstandige en van het Vlaamse 
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in de metaalbewerking, metaalverwerking en machinebouw kunnen bij 

VLAMEF terecht. Ook toeleveranciers vinden bij VLAMEF hun weg terug. 

Lid worden van een beroepsvereniging doet u omdat u daar de juiste 
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en er zijn heel wat ledenvoordelen.  Voor uw klanten straalt u net wat 

meer professionaliteit en vertrouwen uit, een concurrentieel voordeel dus.
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