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Inleiding 

 

Flam3D tekende 15 maart present op de Additive World Conference. De High Tech Campus in 

Eindhoven, ooit opgezet als een onderzoeks- en ontwikkelingssite van Philips, vormde het 

decor voor deze dag. De conferentie, georganiseerd onder impuls van Additive Industries, 

poogt vanuit een breed perspectief informatie en nieuwe trends op het vlak van industriële 

additive manufacturing mee te geven, waarbij de focus uiteraard op de SLM-technologie 

wordt gelegd. Alle fasen van het Additive Manufacturing-proces (ontwerp, simulatie, 

productie, kwaliteitscontrole en post-processing) kwamen aan bod. 

 

Kon u niet aanwezig zijn, maar bent u toch geïnteresseerd om meer over industriële AM-

technologie en de nieuwste toepassingen van industrieel 3D printen leren? Wij maakten een 

verslag op van alle keynotes die op het event werden gegeven met als bedoeling het te 

verspreiden onder onze leden.  

 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://additiveworld.com/Home
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Additive Industries 

De dag werd afgetrapt met een inleiding door Daan Kersten, co-founder en CEO van Additive 

Industries. Hij kwam meteen aanzetten met een primeur: Additive Industries kondigde in 

Eindhoven namelijk een nieuwe, kleinere uitvoering aan van haar MetalFAB1 industrieel 3D 

metaalprint-systeem. Het systeem komt er op vraag van de klanten en is specifiek ontworpen 

voor proces- en applicatieontwikkeling en prototypebouw. Het compacte formaat en 

concurrerende prijsniveau (om en bij de € 700.000) helpen beginnende gebruikers om 

ervaring op te doen met additive manufacturing in metaal alvorens op te schalen naar 

seriematige productie. De modulaire opzet, typerend voor de lijn van MetalFAB1 systemen, 

biedt de mogelijkheid om in een later stadium te upgraden naar een volledig MetalFAB1 

systeem. De technologie en het bouwvolume (420 x 420 x 400 mm) zijn identiek aan de grotere 

systemen voor serieproductie. De printunit (inclusief de laser) zijn identiek aan de grotere 

Metalfab1. De machine bevat echter geen robotbelading, geen geïntegreerde oven en geen 

opslagunit. Door deze features weg te halen, is de prijs van de 3D-metaalprinter fors lager. 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
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The Rise of Industrial 3D-Printing (RocketDiesel) 
 

De eerste presentatie van de dag kwam van de hand van Philip von Tell, die aan het hoofd 

staat van RocketDiesel. Dat is een consulting- en adviesbureau dat bedrijven en investeerders 

helpt met het identificeren, definiëren en realiseren van investerings- en 

strategiemogelijkheden mogelijk met betrekking tot industrieel 3D-printen. 

De presentatie was gelinkt aan Philip's boek ‘The Rise of Industrial 3D-printing’; en beschreef 

hoe 3D-printing zich heeft ontwikkeld van haar oorsprong in rapid prototyping tot een 

technologie die waarde kan leveren aan een breed scala van veelvoorkomende 

bedrijfsprocessen. Ook het ontkrachten van enkele vaak voorkomende mythes (dat AM enkel 

geschikt is voor het maken van prototypes, en dat het een dure technologie is) kwam aan bod.  

Het boek is gebaseerd op een aantal case studies (meer dan 250) die laten zien hoe 3D-printing 

en additive manufacturing wordt gebruikt in verschillende sectoren. Het beschrijft de 

technologie vanuit een zakelijk perspectief en toont het belang van Additive Manufacturing 

aan. Het boek slaat ook een blik op de toekomst en poogt te voorspellen hoe de technologie 

zich verder zal ontwikkelen in het bedrijfsleven. Het is vanaf eind maart verkrijgbaar bij 

Amazon. 

Volgens von Tell is het nog te vroeg om te voorspellen in welke sectoren AM een grote rol zal 

spelen, maar hij kan wel al het belang ervan in de aerospace- en automotive sectoren wel al 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://www.rocketdiesel.xyz/
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onderkennen. Het grootste obstakel (in elke sector) is echter het ontbreken van standaarden 

rond AM. 

Tevens erkent hij het probleem dat designers het niet gewoon zijn te ontwerpen voor AM. De 

meeste klassiek geschoolde designers blijven denken in een vast stramien, zonder hierbij de 

mogelijkheden van additive manufacturing ten volle te benutten.  

 

 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
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How software helps drive the Industrialization of Additive Manufacturing 

(Siemens Industry Software B.V.) 

 

Tom van 't Erve mocht als tweede aan de beurt. Hij is directeur Software Development binnen 

de Manufacturing Engineering Group van Siemens PLM Software, en is eveneens 

verantwoordelijk voor de Siemens NX AM software die integraal deel uitmaakt van de Siemens 

NX Suite. Het softwarepakket wordt vooral gebruikt voor geïntegreerd ontwerp, simulatie en 

productie-software-oplossingen voor poederbed 3D-printen van metaal en kunststof 

onderdelen. 

Hij begon zijn presentatie met een voorbeeldcase over het gebruik van AM binnen Siemens. 

Vervangonderdelen van industriële gasturbines worden geprint, waardoor niet alleen een 

kostenbesparing ontstaat, maar deze onderdelen ook qua ontwerp geoptimaliseerd kunnen 

worden, wat leidt tot een betere werking van de gasturbines.  

Een video die over deze toepassing werd vertoond is ook terug te vinden op YouTube.  

De vele softwareapplicaties die voor het 3D-printproces nodig zijn, maken het hele traject van 

ontwerpen tot printen echter omslachtig volgens van 't Erve. De complete workflow is niet 

geïntegreerd in een sluitend pakket, en frustrerende conversies tussen verschillende 

softwareprogramma’s zijn meestal noodzakelijk. 

 

Siemens wil hier met hun NX-softwarepakket (ontwikkeld in samenwerking met Materialise), 

echter verandering in brengen. Dankzij samenwerkingen met DMG Mori, HP, Trumpf, 

Stratasys en EOS is Siemens er in geslaagd een all-in-one pakket te creëren dat werkt met alle 

technologieën (van 5-assig metaalprinten tot MultiJet Fusion) van deze fabrikanten.   

Designs kunnen (eventueel regeneratief) worden gecreëerd met automatische topologie-

optimalisatie, maar ontwerpen kunnen ook manueel (her)ontworpen worden. Bovendien 

bevat het softwarepakket een technologie die Siemens ‘Convergent Modelling’ gedoopt heeft. 

Dat houdt in dat ontwerpen automatisch geoptimaliseerd worden voor Additive 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
https://www.plm.automation.siemens.com/nl_nl/
http://www.energy.siemens.com/us/en/services/industrial-applications/additive-manufacturing.htm
http://www.energy.siemens.com/us/en/services/industrial-applications/additive-manufacturing.htm
http://www.energy.siemens.com/us/en/services/industrial-applications/additive-manufacturing.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ASdT37hq_Zk
https://www.youtube.com/watch?v=ASdT37hq_Zk
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Manufacturing. Werken met facetten, oppervlakken en solids wordt vereenvoudigd, en de 

software controleert op elk moment de 3d-printbaarheid van het ontwerp. Daarnaast kunnen 

er verschillende simulaties worden uitgevoerd op het ontwerp, waarmee het mogelijk wordt 

de prestaties van het ontwerp te gaan voorspellen. 

Ten slotte bevat de software een printmodule voor zowel metaal- als kunststofprinten, waar 

ondersteuning wordt geboden voor printen op machines van eerdergenoemde fabrikanten. 

Zelfs het subtractieve proces (CNC) wordt naast het additieve metaal- of FDM-proces 

ondersteund, dit voor het werken met hybridemachines zoals die van DMG Mori waardoor 

eventuele supportstructuren automatisch verwijderd kunnen worden na het printen. 

Een ander voordeel van het all-in-one pakket is volgens van ’t Erve het geïntegreerde 

datamanagement. Men kan makkelijk te weten komen welk deel geprint werd op welke 

machine, welk serienummer het onderdeel heeft, welke poederbatch werd gebruikt, etc. 

 

Applied additive manufacturing in body protection (DQBD GmbH) 

 

Sebastian Hess is een productontwikkelaar, industrieel ontwerper en oprichter van DQBD, een 

onderneming gevestigd in de buurt Stuttgart en die gespecialiseerd is in design en consultancy 

voor Additive Manufacturing-projecten. Door zijn eerdere ervaringen bij Alpinestars, een 

toonaangevend merk van motorsportbescherming, heeft hij veel ervaring in het toepassen 

van 3D-printing voor op maat gemaakte lichaamsbescherming en orthopedische 

toepassingen. 

Hij beschrijft de mogelijkheden van AM in deze sector. Dankzij de technologie kan hij 

persoonlijke bescherming aanbieden aan een prijs die voorheen onmogelijk was. Additive 

Manufacturing wordt door zijn organisatie namelijk niet enkel toegepast in prototypes, maar 

ook in producten die beschikbaar worden gesteld op de markt. 

Als voorbeeldcases kwam hij aanzetten met een op maat gemaakt fietszadel voor profrenners. 

Om tegemoet te komen aan het vaak voorkomende probleem van zadelpijn werd door DQBD 

het ‘YP Saddle’ ontwikkeld. Bij het onderzoek naar de zitpositie van profrenners, werd al snel 

duidelijk door middel van pressure mappings dat er grote verschillen waren qua de zitpositie, 

anatomie en gewichtsverdeling van de onderzochte renners. Het bedrijf ontwikkelde daarom 

verschillende zadelvormen, aangepast aan de noden van elke unieke renner. 

Daarnaast kwam hij ook aanzetten met de ‘YP Helmet’, een op maat gemaakte helm voor elektronische 

fietsen.  

 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://dqbd.de/index.php?id=2
https://vimeo.com/179893432
https://vimeo.com/179893432
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Additive Manufacturing with laser melting on it’s way to series production 

(Fraunhofer ILT - research group Rapid Manufacturing) 

 

Wilhelm Meiners is staat aan het hoofd van de Fraunhofer ILT (Institute for Laser Technology) 

onderzoeksgroep Rapid Manufacturing. Hij was in het verleden betrokken bij verschillende 

projecten, zoals de ontwikkeling van het meest gebruikte additieve fabricageproces voor 

metalen onderdelen: poederbedfusie door middel van een laser, ook wel bekend als Selective 

Laser Melting (SLM). Omdat SLM het mogelijk maakt te produceren zonder verder 

gereedschap, en over een grote vrijheid van de te produceren geometrie beschikt, maakt dit 

additief proces de productie van een groot aantal functioneel geoptimaliseerde onderdelen 

mogelijk (in verschillende sectoren zoals de automotive-industrie, de luchtvaart en de 

turbinebouw).  

De industrie heeft namelijk nood aan grondstof- en energie-efficiënte oplossingen, schetste 

Wilhelm Meiners van het onderzoeksinstituut.  De vraag naar functioneel geoptimaliseerde 

componenten die kunnen worden toegepast gedurende de gehele levenscyclus van een 

product is de hoofdreden voor het toepassen van AM in deze sectoren. Om deze reden vinden 

AM-processen steeds vaker weg naar de industriële productieketens. SLM wordt continu 

verder ontwikkeld met deze vraag in het achterhoofd. De belangrijkste ontwikkelingsdoelen 

worden daarom gericht op de opschaling van de productiviteit, de onderdeelgrootte, de te 

gebruiken materialen, de mate van automatisering en betrouwbaarheid. 

Fraunhofer ILT werkt aan deze ontwikkelingsdoelen: Meiners stelt dat het na 20 jaar tijd wordt 

voor een ander machineconcept om de productiviteit én de schaalbaarheid te verbeteren. 

Daarom lopen er in het Fraunhofer-instituut meerdere projecten op dat vlak.  

Een veelbelovende ontwikkeling met betrekking tot printsnelheid en kostenvermindering van 

SLM is de ontwikkeling van multispot-laser technologie. Dit door middel van meerdere 

kostenefficiënte diodelasers die aan en uitgeschakeld worden. 

 

Ook de ontwikkeling van een goedkope SLM-machine met één diodelaser met een gantry-

systeem is een mogelijke oplossing.  

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://www.ilt.fraunhofer.de/


   

FLAM王D vzw - www.flam3d.be – info@flam3d.be 

De Weven 7, 3583 Beringen-Paal 

 

Tenslotte doet men ook onderzoek naar een machine met een beweegbare proceskamer, dit 

om tegemoet te komen aan de vraag naar steeds grotere machines. Het aantal lasers nog 

verder opschalen (momenteel bevatten machines die op de markt verkrijgbaar zijn 1 tot 4 

lasers) is volgens hem geen oplossing vanwege de grote kostprijs en de extra hitte die hierdoor 

zou ontstaan. 

 

De hoeveelheid te verwerken materialen wordt ook continu onderzocht, nog in het bijzonder 

voor de industrieel relevante koper- en magnesiumlegeringen, maar men is ook bezig met 

staal (16MnCr5), shape memory-legeringen, nikkellegeringen en titanium aluminide). 

Een alternatief voor de poederbedtechnologie is dankzij de hierboven beschreven 

ontwikkelingen volgens hem nog niet aan de orde. Er bestaan wel alternatieven voor SLM, 

maar daarvan moeten de producten vaak in de oven. Daardoor krijgt men vaak te kampen 

met een krimp die men maar moeilijk kan beheersen. Bovendien verliezen deze alternatieven 

het van de poederbed-technologie als men nood heeft aan een groter bouwvolume, aldus 

Meiners. 

 

 

 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
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Industrial 3D metal printing for series production (Additive Industries) 

 

Om de voormiddag af te ronden kwam Mark Vaes, CTO van Additive Industries, ook even aan 

het woord. Hij ziet een probleem in vele machines die gebruikt worden voor het industrieel 

printen van metaal. Industriële serieproductie door middel van additive manufacturing in 

metaal komt heel hard opzetten, maar het ontwerp van de meeste apparatuur is volgens hem 

nog gebaseerd op de oude prototyping machines. Om aan echte serieproductie te kunnen 

doen moet volgens Vaes de aandacht verschuiven van materiaalkunde naar 

reproduceerbaarheid, productiviteit, automatisering, bedrijfstijd, potentiële opbrengst en 

onderhoudsgemak. 

Als oplossing hierop schuift hij de onder zijn hoede ontwikkelde MetalFAB1-systemen (gericht 

op industriële additive manufacturing in metaal) van zijn werkgever naar voor. Deze zijn 

modulair opbouwbaar volgens de noden van klant. Het Additive World Platform (de software 

die de machines aanstuurt) is volgens hem ook goed op weg om een end-to-end oplossing te 

worden, en in de loop van 2017 staat deze software nog een pak updates te wachten. 

Bovendien bestaat er dankzij de lancering van de nieuwe (op prototyping gerichte) machine 

de mogelijkheid om dit systeem in te zetten bij de ontwikkeling van printstrategieën en 

procesparameters voor nieuwe materialen en toepassingen, alvorens deze in te gebruiken op 

de industriële MetalFAB1-systemen voor serieproductie. Dit voorkomt onnodige verstoring 

van productieplanning en reguliere operatie. De nieuwe machine is volgens Mark Vaes het 

resultaat van een intensieve dialoog met klanten zoals Airbus en beoogde gebruikers.  

 

Additive Manufacturing Production Implementation (Castheon Inc.) 

Na de middagpauze was het de beurt aan Youping Gao. Hij is de oprichter en voorzitter van 

Castheon, en startte zijn bedrijf met de bedoeling AM-processen en legeringen voor 3D-

printen te ontwikkelen. Gao heeft ondertussen 30 jaar ervaring in industriële R&D-projecten 

en is een expert in materialenverwerking en de optimalisatie van microstructuren van 

legeringen. Hij ontwikkelde een hoogwaardig SLM-proces met geoptimaliseerde 

microstructuur en materiaaleigenschappen waarmee hij als eerste AM-hardware voor een 

bemande ruimtevaart produceerde. Hierdoor was zijn bedrijf de eerste organisatie die een 

NASA-certificering ontving voor 3D-geprinte bedrijfskritische hardware voor bemande 

ruimtevaart.  

Volgens Gao heeft Additive Manufacturing binnen het NASA-ruimtevaartproject 

kostenbesparing, tijdswinst, prestatieverbeteringen (onder de vorm van gewichtsbesparing) 

en hogere betrouwbaarheid met zich meegebracht. 

Voor geometrisch gecompliceerde hardware, komen de kosten en tijdsbesparingen vaak in de 

buurt van 80% ten opzichte van een vergelijkbaar onderdeel dat geproduceerd werd met 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://additiveindustries.com/
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traditionele productieprocessen. Hij benadrukt echter het belang van de juiste grondstoffen. 

Volgens hem is het bij het gebruik van een SLM-machine van uitzonderlijk belang poeder van 

goede kwaliteit te gebruiken. Ook daar is de ruimtevaart een stuwende kracht: volgens Gao 

drijft de nood aan kwaliteit in ruimtevaarttoepassingen de ontwikkeling van nieuwe poeders 

vooruit. Hij concludeert dat AM, en specifiek het poederbedfusieproces door middel van 

laser(s) zich bewezen heeft in moeilijke omstandigheden (ruimtevaart), en dat het daardoor 

klaar is voor gebruik in mainstream productie. 

 

Effect of minor elements on properties of C300 Maraging steel parts by SLM 

process (Oerlikon) 

Ludo Bautmans is binnen Oerlikon Surface Solutions als lid van het managementteam 

verantwoordelijk voor Technical Business Development. Hij is dagelijks betrokken bij alle 

aspecten van de Supply Chain voor additive manufacturing van ijzer, titanium, nikkel en 

kobalt-basis superlegeringen (poeders), en onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart en 

elektriciteitsproductie-industrie. 

Bautmans stelt dat materialen (poeders) voor AM zeer vaak gebaseerd zijn op de specificaties 

die voor andere processen werden ontworpen. Omdat onder andere de cooling rates echter 

anders zijn dan gewenst voor AM, kunnen er echter scheuren ontstaan in het geproduceerde 

item, of laat de sterkte soms te wensen over. Het is volgens hem van essentieel belang dat de 

poeders (qua chemische samenstelling en ontwerp) samengesteld zijn volgens hun 

doelgebruik in reële situaties.  

Bautmans stelde ook een studie voor met betrekking tot de productie van metaalpoeders. 

Door telkens één element te variëren ten opzichte van de chemische samenstelling van een 

referentie-batch, werd het mogelijk de impact te bestuderen die deze wijziging teweegbracht 

op de poederkenmerken en de mechanische eigenschappen. Poederkenmerken die 

geëvalueerd werden waren partikelmorfologie, stroomsnelheid, schijnbare dichtheid en 

poedergroottedistributie. Mechanische eigenschappen die in de studie geëvalueerd werden 

waren dichtheid, impactsterkte en hardheid. De resultaten van de studie tonen het belang aan 

van de exacte samenstelling van de poeders en de impact van de minor elements. 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
https://www.oerlikon.com/en/
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Industrializing Additive Manufacturing of Metal parts (The Manufacturing 

Technology Centre) 

David Wimpenny is Chief Technologist bij het Manufacturing Technology Centre en houdt zich 

al meer dan 25 jaar bezig met additive manufacturing. Hij begon met een voorstelling van het 

MTC, een lidmaatschapsorganisatie die innovatieve productieprocessen en technologieën 

onderzoekt en ontwikkelt. Ze staan ten dienste van het bedrijfsleven, de academische wereld 

en andere instellingen, en richten zich op het leveren van op maat gemaakte 

productieoplossingen voor hun klanten. 

Additive manufacturing heeft volgens hem de potentie om een revolutie in het ontwerp, de 

fabricage en zelfs de supply van producten teweeg te brengen. Voor additive manufacturing 

in metaal is het volgens hem echter een geïntegreerde aanpak nodig om de sprong van 

prototyping naar productie te maken. De gehele procesketen moet in acht worden genomen, 

met inbegrip van materiaalmanagement, het specifieke ontwerp voor AM, de controle van het 

AM-proces, en de afwerking en inspectie van de geproduceerde onderdelen. Alleen door een 

end-to-end aanpak te gebruiken zal volgens Wimpenny betrouwbare productie additieve 

productie van onderdelen mogelijk zijn. 

http://www.flam3d.be/
mailto:info@flam3d.be
http://www.the-mtc.org/
http://www.the-mtc.org/
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Het totale proces moet dus beheersbaar moet zijn, maar er is volgens Wimpenny momenteel 

een gebrek aan designkennis (vele designers zijn zich niet bewust van de mogelijkheden van 

AM), en aan specifieke inspectie-instrumenten: een van de obstakels in het bereiken van deze 

end-to-end aanpak het ontbreken van standaarden rond AM. Het MTC is echter momenteel 

bezig met ontwikkelen van deze standaarden.  

Daarnaast gaf hij een voorstelling van het EU AMAZE-project (Additive Manufacturing Aiming 

Towards Zero Waste & Efficient Production of High-Tech Metal Products) en lanceerde hij een 

oproep om hieraan deel te nemen. Meer informatie over het project vindt je hier. 

Ten slotte benadrukte hij dat het bij metaalprinten van essentieel belang is poeders van goede 

kwaliteit te gebruiken. In dat kader gaf hij een korte voorstelling van de resultaten van een 

door het MTC gevoerd onderzoek rond ‘powder ageing’. De hoofdlijn die uit het onderzoek 

kon geconcludeerd worden, stelt dat powder ageing voor een groot deel voorkomen kan 

worden door het metaalpoeder te beschermen voor blootstelling aan de atmosfeer. Het 

poeder dient bij voorkeur zo snel mogelijk compleet afgesloten verpakt te worden. Contact 

met vochtige buitenlucht, benadrukt Wimpenny, is zeer nefast voor de kwaliteit van 

metaalpoeder. 

 

Bionic Designs - Disruptive Technology In Aerospace (LZN Laser Zentrum Nord 

GmbH) 

 

Klaus Müller heeft bijna 30 jaar ervaring als senior executive in de luchtvaartsector. 

Momenteel is hij CCO van Bionic Production GmbH en CEO van KMue Consult, een 

gespecialiseerd consultancybureau voor additive manufacturing advies, strategie en 

marktanalyse. Hij werkt mee als senior adviseur voor ICF International en LASERZENTRUM 

Nord, een van de toonaangevende instituten voor AM in Duitsland. 

Er zijn drie sectoren waar additive manufacturing volgens hem momenteel aan groot belang 

wint. Als eerste vernoemde hij de medische (en dentale) industrie. Vervolgens had hij het over 

de auto-industrie (hij vernoemde als voorbeelden Divergent3D, ’s werelds eerste volledige 

geprinte auto, en Local Motors dat zich richt op low-volume productie van open-source auto-

ontwerpen). 

Tenslotte had hij het over de luchtvaartindustrie. Additive Manufacturing heeft volgens hem 

het potentieel om de steeds hoger wordende ontwikkelingskosten in de luchtvaartindustrie 

terug te helpen stabiliseren. In dit kader gaf hij ook een korte voorstelling van het THOR-

project: het eerste volledig 3D-geprinte vliegtuig.  

Hij vervolgde zijn keynote met een intro over ‘bionic design’, volgens hem een mogelijke 

‘disruptive technology’ in de aerospacesector. Als je wilt innoveren kan je een blik in de natuur 

werpen, aldus Müller. De natuur heeft immers miljoenen jaren de tijd gehad om de beste 
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oplossingen te vinden voor de meest uiteenlopende problemen. ‘Bionic design’ haalt deze 

bewezen slimmigheidjes uit de natuur en vertaalt ze naar technische innovaties voor onze 

eigen menselijk geconstrueerde oplossingen. 

AM-technologie zorgt er volgens hem voor dat ‘bionic design’ veel makkelijker te 

implementeren valt in de (luchtvaart)industrie. Het laat toe ingewikkelde structuren, 

bionische vormen en lichtgewichtonderdelen te ontwerpen, printen, en tenslotte integreren 

in industriële toepassingen. De lucht- en ruimtevaartindustrie stuwt de ontwikkeling van AM 

vooruit, omdat ze een enorm potentieel ziet in de mogelijke gewichtsbesparing. Deze 

potentiële gewichtsbesparing kan uiteraard de kosten voor luchtvaartmaatschappijen enorm 

naar omlaag trekken. 

De nieuwe generatie vliegtuigen kwam in de loop van vorig jaar op de markt. De volgende 

nieuwe programma’s voor de ontwikkeling van nieuwe passagiersvliegtuigen zal worden 

gelanceerd over 7 tot 10 jaar. Dankzij AM zal de industrie in staat zijn zich verder te 

ontwikkelen, waardoor in de toekomst CO2-efficiënte vliegtuigen op de markt kunnen komen. 

 

Additive Manufacturing – next generation (Roland Berger) 

 

De dag werd afgesloten met een keynote van Bernhard Langefeld, een welbekende consultant 

op additive manufacturing vlak. Hij is partner bij Roland Berger, een internationaal 

adviesbureau gespecialiseerd in vraagstukken van strategie voor overheden en bedrijven. Hij 

houdt zich bezig met het onderzoeken van de status en het groeipotentieel van Additive 

Manufacturing (AM) voor metalen structuren, en beschreef zijn bevindingen reeds in een 

aantal studies. Bovendien is hij bij Roland Berger betrokken bij het ondersteunen van klanten 

bij het ontwikkelen van hun AM-strategie op corporate niveau, op componentniveau, en in 

het analyseren en begrijpen van marktopportuniteiten. 

Zijn presentatie gaf een overzicht van de belangrijkste resultaten van de Roland Berger-studie 

'Additive Manufacturing – next generation (AMnx)", die 5 tot 10 jaar vooruit poogt te kijken 

naar de toekomst van deze nieuwe productietechnologie. Sinds het op de markt komen van 

de laatste generatie machines met 4 lasers ondertussen al van 3 jaar geleden dateert, 

speelden volgens Langefeld de belangrijke innovaties zich vooral rond verdere 

procesautomatisering buiten de machine af. 

De studie analyseert ook de mogelijke innovaties in de complete additive manufacturing 

procesketen: engineering & software, materialen, machines, nabewerking, en diensten. Niet 

enkel de implicaties op de kosten, maar ook de mogelijke ontwikkelingen van de markt en de 

beurs werden voorgesteld. 

Langefeld ziet in de toekomst in de jetting technologie een goed alternatief voor de 

vaakgebruikte poederbedtechnologie bij metaalprinten. 
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Momenteel is de poederbedtechnologie de meest toegepaste technologie als het om 

metaalprinten gaat, maar de Jetting technologie, zoals het Israëlische XJet en het Amerikaanse 

Vader Systems toepassen, acht hij kansrijk voor de toekomst. Volgens de consultant heeft 

poederbed-technologie een aantal beperkingen. Het aantal lasers die maximaal in een 

machine kan worden toegepast, is beperkt, zoals Wilhelm Meiners van het Fraunhofer-

instituut eerder op de dag ook al aanhaalde. Al enkele jaren staat het maximale aantal lasers 

op 4. Hij verwacht niet dat dat aantal de komende jaren zal stijgen. Enerzijds vanwege de 

kosten, anderzijds omwille van fysische factoren. Onder andere de warmte- en rookvorming 

in de bouwkamer gaat dan voor problemen zorgen. Wel gelooft de consultant dat een goede 

alternatieve diodenlasertechnologie de productiviteit sterk kan verhogen in de toekomst.  

Een ander nadeel dat volgens hem onlosmakelijk verbonden is aan het werken met poeder, 

zijn gezondheidsaspecten. De twee metaalprinters die de jetting technologie gebruiken, 

werken met nanodruppels metaal. Vader Systems maakt die op basis van draad; Xjet gebruikt 

afgesloten materiaal cartridges. Beide technieken zijn interessant voor een aantal 

toepassingen, onder meer omdat er voor de operator van de metaalprinter geen 

gezondheidsrisico’s meer aan kleven.  

Verder meent ook hij dat het combineren van verschillende softwarefunctionaliteiten tot een 

volledig geïntegreerd end-to-end CAD/CAM-pakket een belangrijk punt is voor de 

softwareproviders. De volledige value chain (inclusief ontwerp, machining, en documentatie) 

van het AM-proces moet volgens hem naadloos kunnen werken in een enkel pakket. 

Ook ziet hij ‘mobiele’ applicaties voor AM mogelijk. Printers die geïnstalleerd zijn op mobiele 

platformen, containerschepen en vliegdekschepen zullen in de toekomst aan relevantie 

winnen. Dit voor het herstellen van onder meer militaire voertuigen op locatie. Europese 

defensieorganisaties zijn hier reeds een project rond gestart, stelt Langefeld. 

De resultaten van de studie tonen aan dat we belangrijke innovaties kunnen verwachten op 

alle vlakken in de procesketen, die een positief effect hebben op de ontwikkeling van de 

additive manufacturing-industrie. De komende jaren verwacht Langefeld daarom nog een 

flinke groei met groeipercentages van 20 tot 40 procent. 

De volledige studie is hier gratis te downloaden. 
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