3D Metaal Print Cluster
Geachte leden,
Nabeschouwing 2e sessie NLR:

We kijken terug naar een geslaagde 2e sessie bij NLR. Ons
kennisniveau is wederom gestegen. We hebben na een terugblik
op de eerste sessie, aan de hand van 4 demonstrator modellen
geleerd welke producten geschikt zijn voor 3D metaalprinten en
welke efficiënter op een andere wijze geproduceerd kunnen
worden. Ook hebben we geleerd hoe we met behulp van
Materialise Magic software een 3D model moeten positioneren en
hoe we ondersteuningen moeten aanbrengen voordat de printer
kan beginnen. De 3D modellen worden vandaag geprint.
De presentatie en foto’s van de geprinte onderdelen worden nog
per mail nagestuurd.

Artikel in nieuwsbrief Metaalunie:

Het bestuur is bezig om het ledenaantal te laten groeien en heeft
hiervoor via de Metaalunie nieuwsbrief een oproep gedaan. Zie
ook: https://metaalunie.nl/Details/2018/07/09/VerenigingKenniscluster-3D-Metaalprinten

Website:

Ook hebben we een website gemaakt:
http://www.metaalprintcluster.nl. Hier is veel informatie over onze
vereniging te vinden.
Als er nog iemand relevante informatie of foto’s heeft welke op de
website geplaatst kan worden dan graag sturen naar:
metaalprintcluster@gmail.com. Via dit email-adres is het voltallige
bestuur bereikbaar.

Bezoek aan Trumpf Hengelo:

De eerstvolgende activiteit wordt gehouden op donderdag 27
september 2018. Dan brengen we van 14:00 tot 17:00 uur een
bezoek aan Trumpf in Hengelo. Vervoer op eigen gelegenheid.
Trumpf gaat deze middag, speciaal voor ons cluster, een
themamiddag organiseren met als onderwerpen de AM technieken
LMF (Laser Metal Fusion) en LMD (laser Metal Deposition). Er
wordt dan ingegaan op technische werkingsprincipes en wanneer
deze zijn toe te passen.
Het bestuur wil graag, per omgaande, weten wie er wel of niet
meegaan.
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