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Samenvatting 

Selective Laser Melting is een additive manufacturing techniek geschikt voor vele soorten metaal-
legeringen. Laagsgewijs wordt poeder aangebracht en gelaserd tot een object ontstaat. Het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium heeft een SLM machine, de SLM 280HL, 
aangeschaft met als doel kennis over deze techniek te ontwikkelen en deze te kunnen toepassen. 
Om SLM goed toe te passen moeten de voordelen en beperkingen van deze techniek in kaart 
gebracht worden. Het doel van deze bacheloropdracht is het maken van ontwerprichtlijnen en 
het ontwerpen van een demonstrator die de voordelen van SLM laat zien. Daarnaast is het doel 
om ook een gadget te ontwerpen die geproduceerd wordt met SLM en gebruikt kan worden als 
relatiegeschenk.  
 
Voor het opstellen van ontwerprichtlijnen is een literatuurstudie uitgevoerd. Er zijn meerdere 
concepten ontwikkeld voor zowel de demonstrator als de gadget. De conceptkeuze voor de 
demonstrator is gemaakt op basis van de opgestelde eisen en wensen en de mening van de 
stakeholders. De keuze voor de gadget is ook gebaseerd op toetsing aan de eisen en wensen. Het 
belangrijkste daarbij was dat aan de richtlijn voor de kostprijs werd voldaan. De gadget en 
demonstrator zijn meerdere malen geprint en verbeterd.  
 
De demonstrator laat de voordelen op het gebied van vormvrijheid zien door een inwendige 
structuur, nauwe gebogen kanalen, dunne wanden, organische vormen en bewegende 
onderdelen te bevatten. De vorm en het logo zorgen voor een associatie met het NLR. De gadget 
is geoptimaliseerd voor een zo kort mogelijk productietijd, minimaal materiaalverbruik en zo laag 
mogelijke kostprijs. De ontwerprichtlijnen weergeven de voordelen, beperkingen en 
optimalisatiemogelijkheden van ontwerpen gemaakt voor SLM.  
 
Het grootste voordeel van SLM is de grote vormvrijheid. De meeste beperkingen worden 
veroorzaakt door het feit dat een oppervlak niet op los poeder gebouwd kan worden en dus 
ondersteund moet worden. Dit zorgt ervoor dat het positioneren van een object erg belangrijk is. 
Het meeste optimaliseren heeft te maken met het goed positioneren van kritieke onderdelen of 
het ontwerpen van een object zodat het op een goede manier gepositioneerd kan worden. 
 
De stakeholders zijn allemaal tevreden met de demonstrator. Deze zal nog verbeterd kunnen 
worden door de verschillende onderdelen van een ander materiaal te maken en te variëren met 
de nabewerking. De gadget is een klein wireframe raket geworden van sleutelhangerformaat. 
Met de haak kan deze vastgemaakt worden aan bijvoorbeeld een sleutelbos.  
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Summary 

Selective Laser Melting is an additive manufacturing technique suitable for many metal alloys. 
Layer by layer powder gets laser melted until an object is formed. The National Aerospace 
Laboratory has purchased a SLM machine, the SLM 280HL. The goal is to gather knowledge about 
SLM and to apply it. In order to make good use of SLM, the advantages and limitations of SLM 
should be explored. The goal of this bachelor assignment is to draft design rules and to design a 
demonstrator showing the advantages of SLM. In addition, a gadget will be designed produced 
with SLM and suitable as promotional gift.  
 
For the drafting of the design guidelines a literature study has been executed. For the 
demonstrator and the gadget several concepts were developed. The selection of the concept for 
the demonstrator is based on how the concepts meet the requirements and the opinions of the 
stakeholders. The selection of concept for the gadget is also based on how the concepts meet the 
issued requirements. The most important requirement to fulfill was that of the cost directive The 
gadget and demonstrator are printed and improved several times. 
 
The demonstrator shows all the benefits relating formability by showing internal structures, 
narrow curved channels, thin walls, organic shapes and rotating objects. The shape and logo of 
the demonstrator create an association with the NLR. The gadget is optimized for the shortest 
production time, minimal material use and lowest cost. The design rules describe the advantages, 
limitations and optimizations possibilities of designs made for SLM.  
 
The biggest advantage of SLM is the great formability. Most limitations are caused by the fact 
that a surface cannot be built on lose powder and therefore should be supported. This causes the 
positioning of the object to be of great importance. Most optimizing involves positioning the 
critical parts in the right way or designing the object so it can be positioned well.  
 
All the stakeholders are satisfied with the result. The demonstrator could be improved by 
producing the parts of different materials and by varying the surface treatment. The gadget is a 
wireframe rocket keychain. The hook could be used to connect it to keys.  
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1 Inleiding 

Het NLR is een Nederlandse kennis organisatie die, zoals de naam zegt, gespecialiseerd is in 
onderzoek op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Er wordt onderzoek gedaan naar veiliger, 
milieuvriendelijker en efficiënter vliegverkeer. De organisatie is verdeeld in drie divisies die zich 
bezighouden met systemen in lucht- en ruimtevaart, de voertuigen zelf en het luchtverkeer. Het 
NLR heeft ongeveer 700 medewerkers verspreid over twee locaties, Amsterdam en Marknesse. 
De opdrachten die het bedrijf uitvoert kwamen in 2011 uit de industrie (45%), de civiele 
luchtvaart (20%) en defensie (28%). Daarnaast komt 7% van de inkomsten uit de 
ruimtevaartsector. 
 
Eind maart 2013 is een Selective Laser Melting (SLM) machine geïnstalleerd bij het NLR. SLM is 
een vrij nieuwe en populaire Additive Manufacturing  (AM) technologie waarbij metalen 
producten laagsgewijs worden opgebouwd op basis van een 3D CAD-file. Deze technologie geeft 
veel ontwerpvrijheid. Hierdoor kunnen materiaal, gewicht en kosten bespaard worden. Voor het 
NLR is het dus zeer interessant om zich in deze technologie te verdiepen en deze te kunnen 
toepassen. 
 
Het lijkt alsof het met 3D printen mogelijk is om producten in alle vormen te printen, ‘alles is 
mogelijk’. Dit is helaas niet waar. Er zijn zoals bij elke productietechniek beperkingen. Voor de 
medewerkers van het NLR is het belangrijk om te weten wat (on)mogelijk is met de aangeschafte 
machine. Waar moet tijdens het ontwerpen rekening mee gehouden worden? Hiervoor is 
behoefte aan richtlijnen die beschikbaar zijn voor iedereen die binnen het NLR mogelijk voor de 
SLM machine gaat ontwerpen. Voor de aanschaf van de machine is al heel wat vooronderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van SLM technologie. Dit vooronderzoek zal samen met een 
literatuurstudie gebruikt worden om tot de richtlijnen te komen

[ref. 1]
.  

 
Voor acquisitie doeleinden heeft het NLR behoefte aan een demonstrator waarmee aan 
potentiële klanten gedemonstreerd kan worden wat mogelijkheden zijn van de SLM-technologie. 
Daarnaast is er de wens vanuit het NLR om een gadget te ontwerpen die geschikt is als 
relatiegeschenk, een link legt met het NLR en met SLM kan worden geproduceerd. 
 
Dit rapport is het resultaat van een bachelor eindopdracht voor de opleiding Industrieel 
Ontwerpen aan de Universiteit Twente. De hoofdvraag van deze opdracht is als volgt: Hoe 
kunnen de mogelijkheden van het NLR met SLM in een demonstrator getoond worden? Hiervoor 
moeten eerst de ontwerprichtlijnen voor SLM duidelijk zijn.  
 
Hoofdstuk 2 en 3 behandelen de SLM technologie en geven antwoord op de vraag wat de 
ontwerprichtlijnen voor SLM zijn. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de rol die SLM speelt binnen 
het NLR wat inzicht geeft op de eisen en wensen van de stakeholders aan de demonstrator en 
gadget. In het daarop volgende hoofdstuk worden ontwerpen gemaakt voor de demonstrator en 
gadget. Het resultaat en de evaluaties worden weergeven in hoofdstuk 6 gevolgd door de 
conclusies in hoofdstuk 7. 
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2 Selective Laser Melting 

2.1 Inleiding 
Selective Laser Melting is een AM techniek voor metalen. Hierbij wordt laagsgewijs steeds 
materiaal toegevoegd. Dit staat ook wel bekend als 3D printen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd 
wat SLM precies is, wat de voordelen hiervan zijn en hoe het proces verloopt.  
 
In metaal AM zijn grofweg twee richtingen te onderscheiden. Namelijk de methode van het 
poederbed en de methode van de continue toevoeging van materiaal, ook wel depositiemethode 
genoemd. Bij de depositiemethode wordt materiaal in de vorm van draad, strip of poeder 
continu aangevoerd en op de juiste plaats gesmolten. Dit gesmolten materiaal koelt af en vormt 
laag voor laag een object. Technieken die gebruik maken van een poederbed gebruiken een laser 
of elektronenbundel om in een dun laagje poeder materiaal te smelten. Er wordt steeds een 
nieuwe laag poeder toegevoegd door een veger. Hierdoor ontstaat er uiteindelijk een object in 
een bak poeder. De verschillende technieken hebben andere mogelijkheden qua vormvrijheid, 
snelheid en nauwkeurigheid. Selective laser Melting gebruikt een poederbed en een laser om het 
poeder te smelten, zie Figuur 1. 
 
Het NLR heeft gekozen voor de SLM 280HL van het bedrijf SLM Solutions GmbH in Lübeck, 
Duitsland. Deze machine heeft twee lasers, één van 400W en één van 1000W om het poeder te 
smelten. De 400W laser wordt het meest gebruikt. De 1000W laser kan meerdere lagen van een 
product sneller smelten voor een kortere productietijd en wordt voornamelijk gebruikt voor 
aluminium. De materialen waar het NLR zich ten eerste op focust zijn inconel, titanium en 
aluminium legeringen, zie het materiaaloverzicht in appendix A. Het proces vindt plaats in een 
cabine gevuld met argon of stikstof omdat het poeder anders reageert met zuurstof. De 
afmetingen van het poederbed zijn 280x280x350 mm in (x,y,z). Hierin kunnen lagen met een 
hoogte van 20 tot 100 μm gelegd worden. Ook is het mogelijk om het poederbed te beperken tot 
100x100 mm voor het produceren van kleinere producten met dure materialen waar weinig 
materiaal beschikbaar van is. 

 

 

 

Figuur 1: De veger legt steeds een dun laagje poeder op het poederbed en samengesmolten materiaal dat op 

de juiste plaats door de laser wordt gesmolten 
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2.2 Voor- en nadelen SLM 

2.2.1 Voordelen 
Er zijn vele voordelen voor het produceren met SLM. In plaats van materiaal weg te halen uit een 
blok wordt er nu materiaal toegevoegd. Zo ontstaat er meer ontwerpvrijheid en wordt er meer 
materiaal bespaard. Het is door de ontwerpvrijheid makkelijker om een object te optimaliseren 
voor gewicht. Dit is voor de lucht- en ruimtevaart zeer belangrijk. Hoe minder materiaal wordt 
verbruikt met SLM, hoe goedkoper een product is. Het niet verbruikte poeder in een poederbed 
kan immers weer herbruikt worden. Zo is SLM ook milieuvriendelijk door de vermindering van 
afval. Het is ook mogelijk om functies te combineren in complexe producten. Hierdoor zijn er 
minder verschillende onderdelen en productiestappen nodig. Dit bespaart veel tijd en geld.  
 

2.2.2 Nadelen 
Het metaalpoeder dat voor SLM gebruikt wordt is wel vele malen duurder dan het metaal in 
normale vorm, zo is titanium tussen de 20-80 euro per kg, en titanium poeder 520 euro per kg

[Ref. 

7]
. De productietijd van SLM zelf is vrij hoog. De machine kan gelukkig ’s nachts en in het weekend 

onbemand doordraaien. Wel moet er af en toe poeder gezeefd en toegevoegd worden. Storingen 
komen ook vrij geregeld voor waardoor de machine stopt met werken. De kosten van een SLM 
product zijn hoog door hoge materiaalkosten en hoge machinekosten in combinatie met lage 
productiesnelheid. SLM is niet geschikt voor grote producten. De afmetingen van het 
bouwplatform zijn beperkt. 
 
De nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit van SLM producten voldoen vaak niet aan de eisen 
die gesteld worden aan producten in de lucht- en ruimtevaart. Nabewerking is al snel nodig, ook 
om spanningen die ontstaan tijdens het proces te reduceren. Een overzicht van de voor- en 
nadelen staat in Figuur 2. 
 
 
 

 

Figuur 2: voor- en nadelen SLM 

 

2.2.3 Vormvrijheid SLM  
Om te kijken wat de voordelen zijn van SLM ten opzichte van conventionele productie en 
bewerkingstechnieken wordt er eerst gekeken naar de globale beperkingen van de conventionele 
manieren om metalen te bewerken. Omdat er vele metalen zijn, wordt dit beperkt tot de 
technieken die geschikt zijn om inconel, aluminium en titanium legeringen te bewerken. Dit zijn 
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drie metalen die ook gebruikt worden voor SLM. Het NLR heeft deze drie metalen als eerst bij de 
machine besteld.  
 
Gieten is een zeer gebruikelijke manier om de materialen te vormen. Voor titanium legeringen en 
inconel zijn hoge temperaturen nodig, waardoor metalen mallen niet te gebruiken zijn. De 
mogelijke giettechnieken zijn dan zandgieten en de verlorenwasmethode. Het nadeel van 
zandgieten is dat de vorm lossend moet zijn of er moeten kernen gebruikt worden. Zeer 
complexe vormen zijn erg lastig. Bovendien is er altijd nabewerking nodig met zandgieten. 
Nabewerking is niet altijd nodig bij de verloren was methode. Deze is net als SLM vooral geschikt 
voor kleine series. Het voordeel is dat de vorm niet lossend hoeft te zijn, het maakt vrij complexe 
vormen mogelijk. Het nadeel is dat er geen kernen gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat er 
geen holtes met zeer kleine openingen mogelijk zijn. Een algemeen groot nadeel van gieten is dat 
wanddiktevariaties leiden tot meer porositeit van het materiaal en krimpspanningen. De 
materiaaldikte moet dus overal ongeveer gelijk zijn, dit beperkt de vormvrijheid. Aluminium 
legeringen kunnen wel gebruikt worden voor technieken met metalen mallen, zoals spuitgieten 
en coquillegieten. Het nadeel van spuitgieten en coquillegieten is dat het verschil in wanddikte 
nog kleiner moet zijn. Bovendien moet de vorm bij spuitgieten lossend zijn en is het gebruik van 
kernen niet mogelijk. 
 
Verspanen wordt gebruikt om het metaal te bewerken door er materiaal af te nemen. Hiervoor 
moet altijd een component van de machine vanaf het oppervlak het materiaal bewerken. Het is 
hierdoor zeer lastig om een holte van binnen vorm te geven, zie Figuur 3. De vormvrijheid bij 
verspanen wordt erg beperkt door het gereedschap. Dit moet bij de juiste plek kunnen komen en 
de ruimte hebben om te bewegen. Het verschil tussen bijvoorbeeld een rond en een vierkant gat 
heeft veel invloed op de bewerkingstijd en het benodigde gereedschap bij verspanen. Voor SLM 
heeft het verschil een stuk minder invloed op het proces. Als het gat in het horizontale vlak ligt is 
er zelfs geen verschil.  
 

 

Figuur 3: Het is met SLM makkelijker om holtes van binnen vorm te geven 

 
Het grote voordeel van SLM is dus de mogelijkheid om een product aan de binnenkant vorm te 
kunnen geven in plaats van alleen aan het oppervlak. Een belangrijke toepassing hiervan zijn 
kanalen in een object. Door middel van boren kunnen er alleen rechte kanalen gemaakt worden. 
Door gebogen kanalen te maken met SLM is er hydraulische optimalisatie mogelijk die de 
weerstand vermindert, zie Figuur 4. Ook worden nauwe kanalen vaak gebruikt in koelsystemen 
en warmtewisselaars. Deze kunnen nu in een product worden geïntegreerd. Deze toepassing is 
zeer nuttig voor motor componenten en koeling van elektronica.  
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 Figuur 4: Met SLM is hydraulische optimalisatie 

mogelijk 

Figuur 5: Door een inwendige structuur te 

gebruiken in plaats van massief materiaal kan 

gewicht bespaard worden 

 
Het maken van een structuur omhuld door een massieve buitenkant, om bijvoorbeeld gewicht te 
besparen, is niet mogelijk met de bestaande verspanende technieken, zie Figuur 5. Er kunnen 
losse wanden als omhulling aan een structuur toegevoegd worden door middel van bijvoorbeeld 
lassen, maar dit zijn extra productiestappen en kost meer tijd. Hier moet wel opgemerkt worden 
dat een holte, opgevuld met een structuur of niet, bij SLM ook niet compleet afgesloten kan zijn. 
Het poeder moet immers nog weg kunnen, zie Figuur 6.  
 

 

Figuur 6: Het is niet mogelijk afgesloten holle ruimtes te printen 

 
Door de laserintensiteit te variëren kan de porositeit van het materiaal worden beïnvloed

[ref 8]
. 

Een hogere dichtheid kan verkregen worden door een laag tweemaal te laseren. Wat nog niet 
eenvoudig te realiseren is, is het maken van een verloop in de poreusheid in een object. De 
software is er op dit moment niet op ingesteld om het mogelijk te maken. Wel kunnen er in de z-
richting verschillende files gemaakt worden met andere laserintensiteit die op elkaar gestapeld 
kunnen worden. In het x-y vlak is het mogelijk met de software verschillende parameters zo te 
kiezen dat de laserintensiteit varieert per gebied.  
 

2.2.4 SLM in vergelijking met andere metaal AM technieken 
Depositietechnieken zijn in vergelijking met SLM sneller, in de richting van een factor 5

[ref. 1]
. Het 

is bovendien met depositie mogelijk materiaal aan te brengen op gekromde oppervlakte. 
Hierdoor kunnen reparaties uitgevoerd worden. Met de depositiemethode is het mogelijk een 
groter object te maken dan met SLM. Het voordeel van SLM boven depositiemethodes is de 
nauwkeurigheid. De laagdikte van SLM is een stuk kleiner. Dit geeft weer een lagere ruwheid. Zo 
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is bij depositie is altijd nabewerking nodig en bij SLM niet altijd. En een van de belangrijkste 
dingen is de vormvrijheid die bij SLM een stuk groter is dan bij depositiemethodes. Het is niet 
mogelijk om materiaal op lucht te positioneren, waardoor overhang erg moeilijk wordt. Uit 
marktonderzoek 

[ref. 1] 
is gebleken dat er binnen Nederland meer vraag is naar een 

onderzoeksfaciliteit met een poederbedmachine dan een depositiemachine. 
 
Er zijn twee poederbed technieken, Electron Beam Melting (EBM), en Selective Laser Melting 
(SLM). Bij EBM wordt met een elektronenbundel metaalpoeder gesmolten. Hiervoor wordt het 
poederbed eerst verhit tot hoge temperaturen. Het metaalpoeder wordt hierdoor gesinterd. Dit 
maakt het lastig om het poeder vervolgens nog te verwijderen uit nauwe kanalen. Een voordeel 
van EBM is wel dat er minder restspanning optreed dan bij SLM door de hogere temperatuur. De 
oppervlakteruwheid van EBM is hoger dan die van SLM. De nauwkeurigheid van EBM is ook lager 
dan die van SLM. Dit komt door het hogere vermogen, de grotere korrels en grotere laagdikte. 
Door de grotere korrels is het poeder geschikt voor EBM een stuk goedkoper dan voor SLM. EBM 
is een stuk sneller dan SLM, maar heeft door de hoge temperatuur wel weer een langere 
afkoeltijd.  
 
EBM is dus een goedkoper en minder nauwkeurig proces dat minder restspanningen creëert dan 
SLM. Welke techniek beter is hangt af van de belangrijke factoren van het product. Dit kunnen 
bijvoorbeeld nauwkeurigheid, productietijd of hoeveelheid vereiste nabewerking zijn.  
 

2.3 Work flow  
Om te begrijpen waar rekening mee gehouden moet worden met het ontwerpen voor SLM moet 
er begrepen worden wat er met het ontwerp gebeurd zodra er een 3D CAD file is. Hier wordt kort 
het proces beschreven van werkvoorbereiding tot de nabewerking. Een overzicht van de 
werkvoorbereiding staat in Figuur 7. 
 
 

 

Figuur 7: Workflow werkvoorbereiding 

 

2.3.1 Magics 
Het programma Magics opent .stl bestanden en controleert deze op fouten. De .stl bestanden 
bestaan uit vele driehoeken die samen de oppervlakte van het object vormen, er mogen dus 
geen gaten inzitten. Fouten in de structuur kunnen automatisch en handmatig hersteld worden. 
Vervolgens wordt de oriëntatie van het object gekozen. Dit is zeer belangrijk voor het resultaat. 
De oppervlaktekwaliteit is niet overal gelijk. Zo heeft een oppervlakte in de verticale richting de 
beste kwaliteit. De slechtste kwaliteit heeft een naar onderen gericht oppervlak. Als er een gat in 
het object zit dat niet mag vervormen, kan dit het best in een horizontaal vlak liggen. In elk ander 
vlak zal het vervormen. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 3 Ontwerpen met SLM. 
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Als laatste worden er in Magics draagstructuren toegevoegd. Deze hebben drie functies: 

 Het voorkomen van deformaties 

 Het afvoeren van warmte naar de bodemplaat 

 Het ondersteunen van gaten en overhang voor betere nauwkeurigheid 

De oriëntatie van het object is bepalend voor de hoeveelheid draagstructuren die een object 
nodig heeft. Deze draagstructuren bestaan uit dunne wandjes met ‘teeth’, kleine inkepingen aan 
de onderkant en de bovenkant waar ze aan het object grenzen. Er zijn verschillende soorten 
plaatsingen van draagstructuren. Dit gebeurt in een blokrooster, lijn, punt of web vorm. Deze 
draagstructuren worden dus aan het object bevestigd in het bestand, zie Figuur 8. 
 

 

Figuur 8: draagstructuren aangebracht in Magics 

  
 

2.3.2 AutoFab 
Beide bestanden worden tegelijk geopend in het programma AutoFab. Dit programma snijdt het 
object op in de lagen waarin het wordt geproduceerd. Er wordt tegelijkertijd een patroon per 
laag, ‘hatches’ aangemaakt voor de laser. Hier zijn meerdere opties voor om ervoor te zorgen dat 
de materiaaleigenschappen zo goed mogelijk worden. Belangrijk hierbij is het ontstaan van 
spanningen in het materiaal dat zo veel mogelijk voorkomen moet worden. De automatische 
aangemaakte hatches hebben bijvoorbeeld een schaakbord patroon om dit te voorkomen. De 2D 
doorsnedes worden ook weer gecontroleerd op fouten.  
 
Vervolgens kunnen ook in dit programma nog draagstructuren aangebracht worden, zie Figuur 9. 
Deze zijn steviger en daardoor minder eenvoudig te verwijderen. Het doel van deze 
draagstructuren is het tegengaan van verbuigen als gevolg van de spanningen in het materiaal. 
Als bijvoorbeeld een cilinder horizontaal op het vlak ligt zal deze zonder stevige ondersteuning 
kromtrekken. De draagstructuren in AutoFab zijn dus een soort ankers voor de objecten.  

 

Figuur 9: In AutoFab kunnen extra draagstructuren worden aangebracht, hier de gele, dikke balken 
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Als laatste moeten alle objecten die tegelijkertijd geprint worden in een bestand gezet worden, 
ook wel nesting genoemd. De objecten kunnen alleen in het (x,y) vlak gezet worden. Stapelen in 
de z-richting is in tegenstelling tot kunststof printen niet gebruikelijk. Alle objecten moeten 
ondersteund worden vanaf de onderkant. Door te stapelen zouden de draagstructuren andere 
objecten kruisen.  
 

2.3.3 Machine 
De machine zet uiteindelijk het .SLM bestand om in een echt product. Met een programma op de 
computer ingebouwd in de machine kan het bestand geopend worden. Het bestand kan niet 
meer aangepast worden. Objecten kunnen nog verwijderd worden, maar het zal niet het bestand 
veranderen.  
 
De machine moet opwarmen voordat het proces begint. De maximum temperatuur van de 
bodemplaat is 200⁰C. Het vullen, controleren, onderhouden en aanzetten van de machine is niet 
relevant voor het ontwerpproces.  
 
De duur van de productie hangt af van het aantal lagen dat gelaserd moet worden. Hoe hoger het 
object is, hoe langer de productie duurt. Ook de lasersnelheid en het te laseren oppervlak per 
laag is hier van op invloed. Uiteindelijk is de machine al snel 10 uur bezig met het produceren van 
een object dat nog niet een kwart van de bak in beslag neemt.  
 
De productie vindt plaats in een inerte atmosfeer op basis van argon of stikstof. De stroming van 
dit gas kan invloed hebben op het productieproces. Door wervelingen in de gasstroom kan 
bijvoorbeeld lasrook niet effectief afgevoerd worden. Hierdoor is het mogelijk dat de kwaliteit 
van de objecten in het poederbed varieert. 
 
Tijdens het proces kan de machine stilgezet worden. Er is de mogelijkheid om met handschoenen 
bij de poederbak te komen zonder dat de deur opengaat. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld 
een holte in een object te maken, halverwege de productie te stoppen, wat poeder eruit te 
graven en er een chip of iets anders in te begraven. Het stoppen en herstarten van de machine 
kan een negatieve invloed hebben op de locale sterkte en nauwkeurigheid en wordt dus 
afgeraden.  
 

2.3.4 Nabewerking 
Als het object van de bodemplaat is afgehaald kan het nog nabewerkt worden. Alle 
draagstructuren moeten van het product verwijderd worden. Vaak is een warmtebehandeling 
nodig voor het reduceren van residuele spanningen en het verbeteren van mechanische 
eigenschappen. Voor een betere oppervlaktekwaliteit kan de oppervlakte ook nog nabewerkt 
worden. Als een gat een zeer precieze afmeting moet hebben kan deze ook nog uitgeboord 
worden mits hier van tevoren rekening mee is gehouden in het ontwerp. 
 

2.4 Conclusie 
SLM is een techniek die gebruik maakt van een laser om laagsgewijs metaalpoeder te smelten tot 
het een product vormt. SLM heeft meerdere voordelen zoals het kunnen besparen van gewicht, 
materiaal en kosten. Het belangrijkste voordeel van SLM is de ontwerpvrijheid. Deze is groot ten 
opzichte van conventionele metaalbewerking methodes en ten opzicht van de AM 
depositiemethode voor metalen. De grote ontwerpvrijheid kan zorgen voor integratie van 
functionaliteit en nauwkeurige complexe vormen. Voor het ontwerpen van een object dat met 
SLM geproduceerd wordt is het belangrijk te weten wat het proces is. Dit kan ervoor zorgen dat 
er minder nabewerking nodig is en de productie goedkoper is. 
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3 Ontwerpen met SLM 

3.1 Inleiding 
Voor het ontwerpen met SLM is enige kennis van het proces nodig. Over 3D printen wordt wel 
eens gezegd ‘elke vorm is mogelijk’. Dit is helaas niet waar. Sommige vormen zijn lastig te maken 
en zullen eisen aan bijvoorbeeld nauwkeurigheid of oppervlaktekwaliteit niet halen. Het is dus 
belangrijk te weten wat de eisen zijn op bepaalde gebieden en hoe hieraan voldaan kan worden. 
In dit hoofdstuk zullen een paar van deze gebieden behandeld worden. Ook zullen alle concrete 
ontwerprichtlijnen genoemd worden per onderwerp.  
 

3.2 Aandachtspunten 
Tijdens het ontwerpen van een product voor SLM moet helder zijn wat het belangrijkste 
aandachtspunt van het product is. Is dit nauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit, stijfheid en 
sterkte, productiesnelheid of gewichtsoptimalisatie? Elke punt heeft zijn richtlijnen die 
tegenstrijdig kunnen zijn met andere eisen. Hier volgt een overzicht met de verschillende 
aandachtspunten en hoe deze beïnvloed worden. 
 

3.2.1 Gewichtsoptimalisatie 
Ten eerste moet het poeder altijd weg kunnen. Afgesloten holtes om gewicht te besparen 
kunnen niet. Het poeder kan niet weg en het gewicht daarvan wordt dus niet bespaard. Voor 
gewichtsoptimalisatie zal natuurlijk geprobeerd worden de wanddikte zo dun mogelijk te maken. 
Het is materiaal en structuurafhankelijk hoe dik een wand minimaal moet zijn om niet te breken. 
Hoe langer en smaller een wand is, hoe dikker deze moet zijn om dezelfde belasting aan te 
kunnen. Voor titanium en inconel is de minimale wanddikte ±0.2 mm. Voor het ontwerp wordt 
0.3 mm als minimum aangehouden. Voor aluminium is dit 0.5 mm. 
 

3.2.2 Oppervlaktekwaliteit  
De oppervlaktekwaliteit wordt beïnvloed door de oriëntatie van het object, de laagdikte en de 
hoeveelheid spetters die ontstaan tijdens het smelten van het poeder door de laser.  
Bij een grotere laagdikte zit er meer verschil in de afmetingen van de lagen. De traptreden tussen 
de lagen worden als het ware groter. Dit zorgt voor een hogere ruwheid en een slechtere 
oppervlakte kwaliteit.  
 

 

Figuur 10: De oppervlaktekwaliteit is afhankelijk van de richting van het vlak 
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Er kan niet op los poeder gebouwd worden, het gesmolten materiaal zakt in het poeder. Dit heeft 
een slechte invloed op de oppervlaktekwaliteit, zie Figuur 10. De platte onderkant van elk object 
is een stuk donkerder en ruwer dan de andere oppervlaktes. Een kleine draaiing waardoor de 
oppervlakte een kleine hoek maakt met het grondvlak maakt de kwaliteit niet beter. Pas bij een 
hoek tussen de oppervlakte en het grondvlak groter dan 45⁰ is de oppervlakteruwheid een stuk 
lager. De oppervlakte aan de bovenkant, bijvoorbeeld de bovenkant van een kubus, heeft na de 
onderkant de slechtste kwaliteit. De beste oppervlaktekwaliteit is te vinden in het verticale vlak. 
De warmte kan dan zowel via de onderkant als de zijkant opgenomen worden door het al 
gesmolten materiaal. Is de oppervlaktekwaliteit van een bepaald vlak bij een object zeer 
belangrijk, dan moet deze verticaal geplaatst zijn of nabewerkt worden. Voor nabewerking moet 
een extra laag materiaal aangebracht worden zodat deze er tijdens de bewerking afgehaald kan 
worden.  
 

3.2.3 Nauwkeurigheid 
De nauwkeurigheid van het product wordt beïnvloed door de deformaties door spanningen, de 
nauwkeurigheid van de laser positie en de spot size, oftewel de diameter van de laserstraal. 
 
Bij SLM verhit een laser het poeder tot het smelt. Er ontstaan krimp spanningen die het object 
kunnen deformeren. Om te voorkomen dat objecten deformeren worden draagstructuren 
toegevoegd aan de onderkant en bij overhang groter dan 45⁰, zieFiguur 11.  
 

Figuur 11: Bij een overhang van meer dan 45° 

graden is een draagstructuur nodig 

Figuur 12: Verschil in oppervlakte moet in de z-

richting zoveel mogelijk worden beperkt 

 

De grootte van het oppervlak dat de laser raakt en de nauwkeurigheid van de laser positie zijn 
machine eigenschappen. De minimale wanddikte die de SLM 280HL kan bereiken is 0,22 mm.  
 
Als het verschil in wanddikte in de z-richting erg groot is, is het mogelijk dat een object vervormt 
of scheurt ten gevolge van de restspanning. Het is daarom aan te raden het verschil in wanddikte 
in de z-richting te minimaliseren, zie Figuur 12.  
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3.2.4 Productiesnelheid  

De productiesnelheid is afhankelijk van de volgende factoren:  

 Laagdikte 

 Aantal lagen 

 Lasersnelheid  

 Rasterbreedte 

 Aan-uit schakelingen van de laser 

 Overslaan van lagen in draagstructuren 

 Recoating time 

Hoe kleiner de laagdikte, hoe meer lagen er nodig zijn. Dit zorgt voor een langere productietijd. 
Een kleinere laagdikte zorgt ook voor een betere oppervlaktekwaliteit waar de oppervlaktes van 
opeenvolgende lagen veel verschillen. De laagdikte die het NLR gebruikt is 0,05 mm. 
 
Hoe hoger het product, hoe meer lagen er nodig zijn, hoe langer de productie duurt. Een enkel 
product moet dus zo plat mogelijk neergelegd worden voor de snelste productietijd. Hiervoor zijn 
meer draagstructuren nodig en het geeft een groter oppervlakte een lagere oppervlaktekwaliteit. 
Bovendien kunnen in grotere horizontale oppervlaktes meer spanningen ontstaan waardoor er 
nog meer draagstructuren nodig zijn en een warmtebehandeling misschien nodig is. Een 
warmtebehandeling wordt ook toegepast om de mechanische eigenschappen te verbeteren. Als 
er meerdere objecten geproduceerd moeten worden kan de bak het best zo vol mogelijk gezet 
worden, het maximale aantal producten is dan belangrijker dan de maximale hoogte.  
 
De tijd die de laser nodig heeft voor een laag is afhankelijk van de lasersnelheid, rasterbreedte en 
laagdikte. Om het materiaal helemaal te smelten is een bepaalde hoeveelheid energie nodig 
(materiaalafhankelijk). Een dunnere laag heeft minder energie nodig per oppervlakte. De 
lasersnelheid zou hier bijvoorbeeld hoger kunnen zijn. De rasterbreedte is de breedte van de 
gelaserde lijn. Bij een kleinere rasterbreedte wordt er meer energie overgedragen per oppervlak. 
Een kleinere rasterbreedte verhoogt de afstand die de laser moet afleggen, maar maakt weer een 
hogere lasersnelheid mogelijk. De totale tijd die het laseren van een laag kost is dus afhankelijk 
van de afstand die de laser moet afleggen en de snelheid en breedte waarmee dit gebeurd. Dit is 
weer afhankelijk van de hoeveelheid energie die het materiaal nodig heeft om te smelten, wat 
weer afhankelijk is van het materiaalsoort en de laagdikte. De laagdikte wordt ingesteld en de 
laserpatronen worden automatisch aangemaakt met AutoFab.  
 
Overslaan van lagen kan door de 1000W laser te gebruiken. Deze laser kan in geval van grote 
wanddikte meerdere lagen tegelijk smelten. De contouren worden met de 400W laser gedaan. Bij 
aluminium draagstructuren worden er ook lagen overgeslagen met de 400W laser. Dit is een stuk 
onnauwkeuriger dan laag voor laag laseren, maar bij draagstructuren maakt dat niet uit.  
 
De recoating time is de tijd die de machine erover doet om een nieuwe laag poeder neer te 
leggen. Deze tijd is een machine eigenschap. Hoe korter de recoating time, hoe sneller de 
productie. AutoFab rekent met een recoating time van 10 seconden voor de SLM 280.  
 

3.2.5 Stijfheid & sterkte  
 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de verschillen van geprinte metalen in vergelijking met 
gewone metalen

[ref. 5][ref. 10][ref. 11]
. Voor statische belasting zijn de mechanische eigenschappen van 

materialen geproduceerd met SLM bijna gelijk aan die van materialen geproduceerd met 
conventionele technieken. In de komende jaren zal duidelijk worden in hoeverre de stijfheid en 
sterkte van materialen wordt beïnvloed door SLM met dynamische belasting.  
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Porositeit kan ervoor zorgen dat de materialen sneller scheurtjes hebben en daardoor sneller 
kapot gaan, vooral bij cyclische belasting. De porositeit is afhankelijk van de procesparameters, 
zoals de hatch en laserintensiteit.  
 
 

3.3 Ontwerprichtlijnen 
De concrete ontwerprichtlijnen zullen per onderwerp worden besproken. Concrete waardes, 
zoals minimale wanddikte en minimale gat diameter, kunnen per materiaal verschillen. Daarom 
wordt hier vooral ingegaan op de principes die altijd gelden. 
 

3.3.1 Overhang 
Overhangende vlakken kunnen niet op zichzelf staan en hebben draagstructuren nodig om 
zonder vervorming geproduceerd te worden. Een oppervlak met een hoek kleiner dan 45⁰ met 
het platform heeft een draagstructuur nodig, zie Figuur 13. Een afschuining kan zonder 
draagstructuur geproduceerd worden als de hoek tussen het horizontale vlak en het schuine vlak 
minstens 45 ⁰ is. 
 

 

Figuur 13: Een afschuining heeft een draagstructuur nodig als de hoek met het horizontale vlak kleiner is dan 

45° 

 
Een radius, hol of bol, heeft in het verticale vlak draagstructuren nodig. Voor meer 
nauwkeurigheid van de radius moet de radius meer lijken op een afschuining, de radius moet dus 
minder hol of bol worden, zie Figuur 14. Bij een grote radius, vanaf 5-6 mm, kan beter een 
afschuining van 45⁰ gebruikt worden zoals in Figuur 13. Een radius kleiner dan 2-3 mm heeft geen 
draagstructuur nodig, het verschil met een afschuining is dan ook zeer klein.  
 
Gekromde oppervlaktes bestaan uit verschillende radii. Voor deze oppervlaktes geldt hetzelfde 
als voor de afschuiningen.  
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Figuur 14: Een radius moet voor een betere nauwkeurigheid meer lijken op een afschuining 

 

3.3.2 Gaten 
Gaten zijn alleen nauwkeurig in het horizontale vlak, ongeacht of ze draagstructuren hebben. 
Gaten in een ander vlak dan het horizontale vlak zakken licht in, dit is ongeveer een halve 
millimeter 

[ref 2]
. Te kleine gaten, minimale gat grootte is materiaalafhankelijk, kunnen dicht 

vallen. 
Grote gaten in het verticale vlak, groter dan 6-7 mm, zullen tijdens het proces door de spanning 
als het ware wegkrullen, zie Figuur 15. Om dit te voorkomen zijn draagstructuren nodig in het 
gat. 
 
Gaten in het verticale vlak zullen licht inzakken, ook met draagstructuren. Om een gat 
zelfdragend en nauwkeurig te maken is een aanpassing van het ontwerp nodig. Er wordt een top 
toegevoegd aan het ontwerp. Het gat wordt hierdoor een beetje druppelvormig, zie Figuur 16. 
De top is maximaal 90⁰ en de lijnen raken de cirkel. Op deze manier bestaat de top uit twee 
afschuiningen van minstens 45⁰. Dit gat vervormt niet, en zal dus niet rond zijn of rond geboord 
kunnen worden. 

Figuur 15: Bij grote gaten krult de bovenkant weg 

door spanning 

Figuur 16: Om een gat in het verticale vlak niet te 

laten vervormen kan het ontwerp aangepast 

worden, er wordt dan een tap op de cirkel gezet

 
In plaats van een piek toevoegen kan ook meer materiaal toegevoegd worden, dus een kleinere 
diameter gebruiken. Het gat kan dan als nabewerking uitgeboord worden voor een goede 
nauwkeurigheid. Hiervoor moet het gat natuurlijk wel bereikbaar zijn voor een boor. 





 

 

3.3.3 Dunne wanden 
Grote oppervlaktes in het horizontale vlak hebben veel spanning en kunnen kromtrekken. Dit 
kromtrekken kan voorkomen worden door warmtebehandeling, andere positionering of stevige 
(AutoFab) draagstructuren, zie Figuur 17. Bij stevige draagstructuren moeten deze verwijderd kunnen 
worden zonder dat de dunne wand zelf breekt. 
 

 

Figuur 17: Platte oppervlaktes trekken krom, oplossingen hiervoor zijn extra verstevigen met draagstructuren of 

anders positioneren. 

 

3.3.4 Draagstructuren 
Draagstructuren zijn nodig waar een object op los poeder wordt gebouwd. Deze zijn nodig om 
deformaties te voorkomen en warmte af te voeren. Hoe meer draagstructuren nodig zijn, hoe meer 
nabewerkingstijd nodig is. Probeer het aantal draagstructuren te minimaliseren, zie Figuur 18. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Om de hoeveelheid nabewerking te 

verminderen, minder spanningen en een beter 

oppervlaktekwaliteit te hebben, moet het object op de 

juiste manier worden geplaatst. 

Figuur 19: Om draagstructuren te kunnen verwijderen 

moeten deze bereikbaar zijn en niet vastzitten aan 

een te dun onderdeel 

 
Een draagstructuur moet na productie weer verwijderd worden. Deze moet dus bereikbaar zijn voor 
gereedschap om het te verwijderen. Het deel waar de draagstructuur aan bevestigd is moet steviger zijn 
dan de draagstructuur om niet te breken tijdens het verwijderen van de draagstructuur, zie Figuur 19. 
Voor voorbeelden van plaatsing van draagstructuren, zie Appendix F.  

 

3.3.5 Overig 
Er is een minimale ruimte tussen onderdelen nodig om niet aan elkaar te smelten. Dit is afhankelijk van 
het soort poeder en de lasergrootte en komt aardig in de buurt van de minimale wanddikte.  
 
Schroefdraad is lastig te printen door vervorming en draagstructuren. Het wordt afgeraden deze in het 
ontwerp toe te voegen. Het is makkelijker om meer materiaal toe te voegen en het later te tappen. 
 
De maximale afmetingen van het poederbed zijn in lxbxh 280x280x350 mm voor de machine aangeschaft 
door het NLR. De bodemplaat heeft afgeronde hoeken met een hoekradius van 24 mm. In de hoeken van 



 

 24 | 
 

het poederbed zitten schroeven. Hier kan niet op gebouwd worden. Een ontwerp kan dus niet het 
complete grondvlak van het poederbed in beslag nemen, zie Figuur 20. De bouwplaat zelf heeft een dikte 
van 20 mm, dus de maximale hoogte van een te printen object is 330 mm.  
 

 

Figuur 20: De afmetingen van de bodemplaat zijn 280x280 mm. Er kan niet gebouwd worden op de schroeven. 

 

3.4 Optimalisatie ontwerp 
Het grootste struikelblok tijdens het ontwerpen van de gadget bleek de productietijd te zijn. De 
machinekosten per uur zijn erg hoog. Ook kan het verwijderen van draagstructuren veel tijd kosten. Een 
goed ontwerp kost dus zo min mogelijk tijd om te produceren en heeft zo min mogelijk draagstructuren 
nodig. Hieronder is een stappenplan voor het ontwerpen van een product met als doel kosten te 
besparen. 
 

1. Bepaal kritieke punten in ontwerp: 

Oppervlaktekwaliteit, nauwkeurigheid gaten, scharnieren om een as 

2. Positioneer of ontwerp het object zodat aan de kritieke punten wordt voldaan: 

Een as moet dus verticaal geplaatst zijn, een precies gat moet in het horizontale vlak liggen en 

een oppervlak met een goede kwaliteit in het verticale vlak. 

3. Positioneer/ontwerp zo dat de hoogte zoveel mogelijk wordt beperkt: 

Deel het ontwerp eventueel op in onderdelen die later eenvoudig in elkaar te zetten zijn. 

4. Zorg dat er zo min mogelijk ondersteuningen nodig zijn (zeker als deze het object doorkruizen): 

Vermijd horizontale vlakken, probeer alles te beperken tot verticale vlakken of vlakken onder 

een hoek van minstens 45 graden. 

5. Beperk de wanddikte: 

Minder volume is minder productietijd en minder materiaalkosten 

3.4.1 Beperkingen SLM 
De ontwerprichtlijnen zoals geformuleerd in de afbeeldingen zijn abstract. Tijdens het toepassen bleken 
sommige regels belangrijker dan gedacht. Het belangrijkste is: op los poeder kan echt niet gebouwd 
worden. Een horizontale as in een scharnier gaat dus niet lukken. Hier zijn nog een paar punten om 
rekening mee te houden tijdens het ontwerpen voor SLM: 
 

 Bouwen op los poeder kan echt niet 

 Vermijd hoeken van 90 graden in het verticale vlak, een van de twee vlakken moet dan 

ondersteund worden.  

 Vermijd assen van scharnieren in horizontale richting 

 Denk aan de positionering van een object voordat je een inwendige structuur aanbrengt 

 Machine uren zijn duurder dan materiaalkosten, focus dus vooral op besparing van 

productietijd per product en efficiënte plaatsing van producten op het platform.  
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3.4.2 Werkvoorbereiding 

Een paar tips voor de werkvoorbereiding: 

 Sla in Solidworks een assembly nooit op als één part om een .stl bestand te kunnen maken, kies 

bij options om alle onderdelen in een .stl bestand op te slaan. Als er één part van gemaakt wordt 

kan het .stl bestand parts aan elkaar verbinden waar het niet gewenst is. 

 AutoFab heeft een werkgeheugen van minimaal8 GB nodig. Het optimaliseren van een 

bouwplatform kost veel tijd. Stel er worden 200 onderdelen op een bouwplaat gezet, dan kan de 

berekening van de productietijd in AutoFab langer duren dan de daadwerkelijke productie.  

 Controleer altijd het geselecteerde materiaal en ingestelde settings voor dit materiaal voor het 

slicen en hatchen. 

 Magics geeft geen waarschuwing als een object buiten het platform valt. Wat in Magics net op 

een platform lijkt te passen, hoeft niet te passen in AutoFab. 

 Er is maar 1 licentie binnen het NLR van Magics en AutoFab, dus pas op met lange berekeningen 

aanzetten als iemand anders een opdracht heeft met een hogere prioriteit. Tijdens een lange 

berekening kan niet tussentijds opgeslagen worden. 

 Het poeder uit nauwe kanalen moet verwijderd worden voordat het product een 

warmtebehandeling krijgt. 

3.5 Conclusie 
Voor het ontwerpen van een object dat met SLM geproduceerd moet worden is het belangrijk te weten 
welke eigenschappen van het object belangrijk zijn. Om te zorgen dat aan de juiste eisen van de 
eigenschappen voldaan wordt moeten de richtlijnen van de volgende onderdelen in acht genomen 
worden tijdens het ontwerpen: 

 Overhang 

 Gaten  

 Oppervlaktes 

 Dunne wanden 

 Draagstructuren 

Een overzicht van de ontwerprichtlijnen is te vinden in Appendix B Ontwerprichtlijnen. Belangrijk voor 
lage kosten van een ontwerp zijn de productietijd en passing op de bouwplaat. Hierbij zijn de hoogte, het 
volume en het aantal draagstructuren van belang.  
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4 SLM bij het NLR 

4.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar wat voor rol SLM speelt binnen het NLR. Door te kijken naar de 
stakeholders binnen het NLR, wat ze (willen) doen met SLM en te vragen wat ze willen zien in een 
demonstrator wordt de informatie verzameld die nodig is om tot een goed ontwerp voor een 
demonstrator te komen. Ook wordt er gekeken aan welke eisen de gadget moet voldoen.  
 
De stappen die het NLR tot nu toe heeft genomen met SLM zijn als volgt: binnen het NLR is er een 
onderzoek gedaan

[ref. 1]
 naar de verschillende AM technieken en machines, en welke machine het beste 

zou zijn voor aanschaf door het NLR. Er zijn bij andere bedrijven AM geproduceerde componenten 
besteld en bestudeerd. Op basis van het onderzoek is de machine SLM 280HL van het bedrijf SLM 
Solutions GmbH aangeschaft, zie Figuur 21. Als onderdeel van de levering heeft dit bedrijf een opleiding 
gegeven aan een aantal personeelsleden van de afdeling AVST om de machine te leren besturen.  

 

Figuur 21: De SLM 280HL 

 
Uit het vooronderzoek bleek dat SLM of EBM de meest geschikte AM techniek was voor het NLR vanwege 
de marktvraag. Er zijn veel bedrijven in de lucht- en ruimtevaart sector die al gebruik maken van AM. De 
mogelijkheid tot gewichtsbesparing, integratie van functionaliteit en interne nauwe kanalen is erg 
interessant voor deze sector. Voor het NLR is het belangrijk kennis en kunde op te bouwen op het gebied 
van AM om geen kennisachterstand op te lopen ten opzichte van buitenlandse kennisinstituten en 
bedrijven. 
 

4.2 Interne stakeholders 
Er zijn vier afdelingen geïnteresseerd in SLM. Dit zijn de afdelingen Constructie Technologie (AVST), 
Gasturbines & Instandhouding (AVGS), Engineering & Technische Diensten (AVET) en Ruimtevaart 
systemen (ASSP). AV en AS in de naam geeft aan bij welke divisies de afdelingen horen. AV staat voor 
Aerospace Vehicles en AS voor Aerospace Systems.  
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4.2.1 AVST 
AVST richt zich op constructie technologie. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van 
composieten. De afdeling voert materiaal, evaluatie en constructieonderzoek uit, ontwikkelt producten, 
levert diensten en totaaloplossingen. De afdelingsleider is Bert Thuis, hij is geïnterviewd als stakeholder 
namens AVST. Vanuit deze afdeling is de bachelor eindopdracht gekomen. 
 
Voor AVST is SLM een techniek die toegepast kan worden in de ontwikkeling van producten. De nieuwe 
mogelijkheden van SLM zijn vooral belangrijk. Hiermee kan de afdeling nieuwe constructies ontwikkelen 
die eerst onmogelijk leken of lastig waren te realiseren. Door metaalproducten te produceren met SLM 
kan er nieuwe functionaliteit toegevoegd worden. Een ander belangrijke mogelijkheid van SLM is het 
besparen van gewicht in componenten.  
 

4.2.2 AVGS 
AVGS is een afdeling die zich richt op het geven van advies, het meten, beheren en analyseren van 
componenten, het ontwikkelen en toepassen van methodes voor de levensduurbepaling van 
componenten en het doen van schade- en ongevallenonderzoek. Dit gebeurt allemaal op het gebied van 
componenten van luchtvaartuigen, lucht- en ruimtevaartconstructies en gasturbines. Emiel Amsterdam 
en Gerrit Kool zijn namens deze afdeling geïnterviewd. 
 
AVGS houdt zich onder andere bezig met de materiaaleigenschappen van gasturbinecomponenten. Deze 
afdeling werkt voornamelijk met hoge temperatuur legeringen zoals inconel 718. De afdeling geeft inzicht 
aan klanten zoals Defensie hoe een materiaal zich gedraagt en of het geschikt is voor onderdelen die ze 
nodig hebben. Voor AVGS zijn vooral nauwe kanalen en minimale wanddiktes interessant. De 
vormvastheid en de oppervlakteruwheid van een product zijn belangrijk omdat AVGS zich voornamelijk 
bezig houdt met motormaterialen die een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid eisen. 
 

4.2.3 AVET 
AVET is de afdeling die vooral windtunnelmodellen ontwikkelt, ontwerpt en maakt. Ook het gereedschap 
en de opstelling eromheen worden verzorgd door deze afdeling. Hiermee wordt het onderzoek van de 
overige NLR afdelingen en het DNW (Duits Nederlandse Windtunnels) ondersteund. De geïnterviewde 
stakeholders van deze afdeling zijn afdelingsleider Jan Scholten en Kees van de Wetering. 
Laatstgenoemde heeft meerdere producten ontworpen die extern met SLM geproduceerd zijn. 
 
Voor AVET is het produceren van windtunnelmodellen met SLM interessant. Er zijn al een paar producten 
met SLM gemaakt, zoals deurtjes in een straalmotor, een pylon en een warmtewisselaar voor ASSP. 
Hiervoor zijn interne kanalen en complexe vormen nodig. SLM maakt nieuwe vormen mogelijk en lijkt 
voor bepaalde toepassingen een goedkoper alternatief voor productiemethodes als frezen en 
vonkverspanen. Voor bepaalde toepassingen stelt ET hoge eisen aan de nauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit. In deze gevallen is nabewerking nodig. SLM wordt toch toegepast voor 
windtunnelmodellen omdat kleine details geprint kunnen worden en omdat complexe interne kanalen in 
windtunnelmodellen gemaakt kunnen worden.  
 

4.2.4 ASSP 
ASSP is de ruimtevaartafdeling die zich richt op de kennis en technologie die wordt toegepast of is toe te 
passen in de internationale ruimtevaart sector. Er worden ruimtevaart(sub)systemen ontwikkeld en 
getest. Producten die ontwikkeld zijn voor ruimtevaart worden soms ook toegepast en verder ontwikkeld 
voor een andere industrie. De geïnterviewde medewerker van deze afdeling is Johannes van Es. 

 
ASSP is bezig met SLM toe te passen in pomponderdelen en warmtewisselaars. De afdeling is daarnaast 
ook geïnteresseerd in het variëren van de porositeit van SLM producten voor het produceren van heat 
pipes. SLM is dus een techniek die als nuttig beschouwd wordt om toe te passen in de systemen die ASSP 
ontwikkeld. ASSP is vooral geïnteresseerd in de thermo mechanische eigenschappen van SLM producten. 
De nauwkeurigheid is net als bij AVET erg belangrijk. Het is ook erg belangrijk dat de producten lekdicht 
zijn. Als er gas of vloeistof door een kanaal of pomp loopt mag dit niet door het materiaal lekken.  
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4.3 Eisen en wensen voor demonstrator 
Om te komen tot eisen en wensen voor de demonstrator zijn alle stakeholders binnen het NLR 
geïnterviewd. De vragenlijst is te vinden in Appendix C. Er is gevraagd naar de gewenste functionaliteiten 
in de demonstrator, het uiterlijk, het gebruik van de demonstrator en hoe het NLR in de demonstrator 
naar voren moet komen. De eisen en wensen zijn als volgt: 
 

Eisen met betrekking tot functionaliteit 
 De unieke mogelijkheden van AM die met andere technieken niet mogelijk zijn, zijn (zoveel 

mogelijk) zichtbaar in de demonstrator: 

o inwendige structuren 

o smalle kanalen 

o bewegende onderdelen  

o geïntegreerde functionaliteit 

o complexe vorm voor gewichtsoptimalisatie 

 De demonstrator is met SLM geproduceerd 

 De demonstrator is gemaakt van één of meerdere materialen interessant voor de lucht- en 

ruimtevaart sector (bijvoorbeeld inconel, titanium en/of aluminium) 

 De demonstrator inspireert tot het bedenken van metalen producten die met andere technieken 

niet te maken zijn, het moet tot de verbeelding spreken 

 De demonstrator laat de rand van wat mogelijk is zien, dus de kleinste diameters (rond de 0,6 

mm) en wanddiktes (rond de 0.2 mm) 

Eisen met betrekking tot uiterlijk 
 De grootte van de demonstrator moet zo zijn dat het op 1 hand te zetten is 

 De demonstrator is geen echt product of bestaand component 

 De demonstrator bevat het logo van het NLR 

 De demonstrator weegt maximaal 0.5 kg  

 De demonstrator heeft een moderne uitstraling 

 

Eisen met betrekking tot gebruik voor acquisitie doeleinden 
 Het object is vervoerbaar in een schoudertas of rugzak 

 Het object mag niet breken tijdens vervoer 

 De demonstrator vormt een geheel, er zijn geen losse onderdelen die zoek kunnen raken 
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Wensen 
 De demonstrator heeft een ‘fun’ aspect  

 De demonstrator creëert een associatie met lucht- en ruimtevaart 

Niet alle voor de stakeholders belangrijke aspecten van SLM kunnen in een demonstrator terugkomen. De 
mate van porositeit en lekdichtheid zijn niet met het blote oog en zonder gereedschap aan te tonen. De 
vormvastheid, de mate waarin de vorm van het ontwerp overeen komt met het geprinte object, is ook 
lastig aan te tonen zonder de ontwerpafmetingen ernaast.  
 
Voor de stakeholders AVET en ASSP maakt het uiterlijk van de demonstrator niet veel uit. Voor AVST en 
AVGS is vooral belangrijk dat de demonstrator inspireert tot het bedenken van producten met de nieuwe 
mogelijkheden van SLM. Niemand kon echt een stokpaardje of specialiteit van het NLR noemen dat in de 
demonstrator naar voren moet komen. Het logo van het NLR op de demonstrator werd als voldoende 
NLR in de demonstrator beschouwd.  
 

4.4 Eisen en wensen voor gadget 
De gadget is een relatiegeschenk voor bijvoorbeeld sprekers op een symposium. Het NLR heeft een 
assortiment van relatiegeschenken. Er zijn richtlijnen welk geschenk voor welke doelgroep bij welke 
gelegenheid geschikt is. De gadget is bedoeld voor de doelgroepen:  

 ambtenaren van de Nederlandse overheid, 

 huidige stakeholder/klant nationaal en internationaal, 

 toekomstige stakeholder/klant nationaal en internationaal. 

 De gelegenheid waarvoor de gadget geschikt moet zijn is ‘als dank voor geleverde producten, diensten of 
samenwerking’. De bestaande relatiegeschenken van het NLR voor deze groepen zijn NLR label 
(sleutelhanger), pen, USB-stick, bagageriem, briefopener, boek ‘De bovenkant van Nederland’, kleine 
stormparaplu, vulpen. De prijs van deze geschenken varieert van 1 euro tot 42 euro. De richtprijs van de 
gadget ligt hiertussen, rond de 20 euro.  
 

Eisen met betrekking tot functionaliteit 
 De gadget herinnert de eigenaar aan het NLR 

 De gadget vervult een functie waardoor de eigenaar de gadget als nuttig of bruikbaar ervaart 

 De gadget is met SLM geproduceerd 

 

Eisen met betrekking tot uiterlijk 
 De gadget toont duidelijk het NLR logo 

 De gadget heeft een esthetisch verantwoord uiterlijk 

 De gadget weegt maximaal 0.3 kg.  

 De gadget heeft een betrouwbare uitstraling 

 

Eisen met betrekking tot gebruik 
 De gadget is vervoerbaar in een tas 

 De gadget moet robuust genoeg zijn en niet breken tijdens vervoer of gebruik 

 De gadget moet de gekozen functie tenminste twee jaar kunnen vervullen 

 

Wensen gadget 
 De gadget vervult de functie 5 jaar 

 De gadget heeft een kostprijs van 20 euro 

 De gadget heeft een ‘fun’ aspect 

 De gadget valt op door het mooie uiterlijk 

 De gadget heeft een mechanisch bewegende component 
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De gadget moet de SLM faciliteit van het NLR zoveel mogelijk promoten. Het is daarom belangrijk dat de 
ontvanger van de gadget deze als nuttig beschouwd waardoor de gebruiker de gadget zichtbaar opstelt of 
gebruikt. Om te voorkomen dat de gadget als prullaria ergens in een la of prullenbak verdwijnt, moet 
deze een functie vervullen die gebruik aanmoedigt. Of de gadget moet een kunstobject of technisch 
vernieuwend zijn dat zo goed is dat de ontvanger deze tentoonstelt.  
 

4.5 Conclusie 
SLM is interessant voor de afdelingen AVST, AVGS, AVET en ASSP. Deze afdelingen ontwikkelen objecten 
waarbij SLM een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben. Vooral nauwe en gebogen kanalen spelen 
hierin een rol. De vormvastheid en de oppervlakteruwheid zijn nog struikelblokken voor het toepassen 
van SLM. De nabewerking die nodig is om aan de toleranties te voldoen maakt de techniek nog duurder. 
 
De stakeholders binnen het NLR willen dat de demonstrator de nieuwe mogelijkheden van SLM duidelijk 
weergeeft. Vooral de rand van wat mogelijk is, nauwe kanalen en minimale wanddiktes, zijn belangrijk. 
De demonstrator moet inspireren tot het bedenken van nieuwe producten met SLM die anders lastig of 
onmogelijk zijn te realiseren.  
 
De gadget moet een herinnering zijn aan het NLR en wordt gegeven als dank voor geleverde producten, 
diensten of samenwerking. Door de gadget te laten opvallen of een functie te laten vervullen zal deze een 
goede promotie zijn voor het NLR.  
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5 Schetsen en concepten 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de ideeën en concepten voor de demonstrator en gadget getoond. Eerst worden 
de tien schetsen van de demonstrator weergeven. Uit deze tien schetsen zijn drie concepten gevormd. 
Deze concepten worden getoetst aan de gestelde eisen en wensen. De concepten worden ook voorgelegd 
aan de stakeholders. Uiteindelijk wordt een van de drie concepten gekozen als demonstrator. 
 
Ook voor de gadget worden meerdere ideeën getoond. Hiervan worden er twee uitgewerkt tot 
concepten. De conceptkeuze zal gemaakt worden op basis van kostprijs en toetsing aan de eisen en 
wensen.  
 
 

5.2 Schetsen demonstrator 
Voor de demonstrator zijn 10 ideeën geschetst. Het doel was om in de schetsen de voordelen van SLM te 
tonen, een bewegingsprincipe en een associatie met het NLR.  

  

Schets 1: Pop up doos  
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Schets 2: Helikopter 

Schets 3: Vliegtuig 
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Schets 4: Waterhelikopter 

 

Schets 5: Bewegende vliegtuig 
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Schets 6: Stapel 

 

Schets 7: Aarde en maan 
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Schets 8: Vliegtuig in bol 

 

Schets 9: Wereldbol 
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Schets 10: Kubus 

 

De schetsen zijn voorgelegd aan aan Bert Thuis en Marc de Smit. Zij hebben gekeken welke schetsen het 
best uitgewerkt kunnen worden tot concepten. Hiervoor hebben ze soms meerdere schetsen 
samengenomen. Omdat dit nog grove schetsen zijn, was het niet mogelijk ze al te toetsen aan het 
programma van eisen. Het ging bij deze beoordeling vooral over hoe de ideeën overkomen. Hoe 
bruikbaar zijn de ideeën voor acquisitie, hebben ze de juiste uitstraling en hoe is het NLR 
vertegenwoordigd.  
 

Richting 1: Vliegtuig 
Het vliegtuig en het bewegende vliegtuig werden leuk gevonden. De uitstraling mag wel iets moderner. Er 
werd aangeraden te kijken naar de future concepten van Airbus en Boeing en daarvan wat mee te nemen 
in de vorm.  
 

Richting 2: Kubus 
Dit idee werd als erg nuttig beschouwd voor acquisitie omdat alle elementen goed zichtbaar zijn. Er werd 
gevraagd te kijken of het mogelijk is de vlakken los van verschillende materialen te maken zo dat deze in 
elkaar gezet kunnen worden tot de kubus.  
 

Richting 3: De wereldbol & aarde en maan 
Beide ideeën werden leuk gevonden. De maan van het idee aarde en maan hoeft er niet per se in, maar 
de raket is wel goed om ook de ruimtevaart van het NLR en het complete logo te vertegenwoordigen. De 
vraag is dus of de wereldbol uitgewerkt kan worden met een raket erbij.  
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5.3 Concepten demonstrator 

5.3.1 Wereldbol 
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Onderdelen 
Het concept wereldbol bestaat uit een standaard met raket, de bol en een ring met vliegtuig. De 
wereldbol kan ronddraaien in de standaard. De ring zit aan de bol vast en draait mee. Een miniatuur 
vliegtuig zit om deze ring heen en kan over deze ring schuiven. Aan de standaard zit een raket vast.  
 
De bol bestaat uit een inwendige structuur met een behuizing eromheen. Deze behuizing is open op de 
plaats van de werelddelen en bij de letters ‘NLR’. Hierdoor is de inwendige structuur zichtbaar. Aan de bol 
zitten twee pootjes waardoor deze in de standaard past.  
 
De standaard heeft een organische vorm om te laten zien dat met het ontwerpen voor SLM niet in rechte 
buizen en vlakken gedacht hoeft te worden. Ook is het een verwijzing naar gewichtsreductie, 
topologische optimalistie optimization, waarbij vaak organische vormen ontstaan. Boven aan de 
standaard zit een raket vast die een 3D versie is van de raket in het logo van het NLR. 
 
Aan de bol zit een ring vast met twee dunne pootjes van 10 mm. Om deze ring zit een miniatuurvliegtuig 
van 20 mm breed en 20 mm lang. Het vliegtuigje heeft een gebogen kanaal van 3 mm met dezelfde radius 
als de ring. De ring is 2 mm dik, zodat er overal 0.5 mm speling is. Dit moet genoeg zijn zodat het vliegtuig 
tijdens de productie niet aan de ring vast smelt.  
 
De bol heeft een diameter van 70 mm. De standaard heeft een hoogte van 95 mm en een breedte van 70 
mm. In totaal past dit concept in een blok van 100x100x100 mm.  
 

Eisen 
Het concept laat de mogelijkheden van SLM zien vooral op het gebied van gewichtsbesparing. De kleinst 
mogelijke kanalen worden niet zichtbaar in de concept. Het idee van de mogelijkheid van gebogen 
kanalen wordt wel duidelijk met het vliegtuigje. Doordat de bol en de vliegtuig kunnen bewegen ten 
aanzien van de rest van de constructie is ook de mogelijkheid van beweging duidelijk. Dit concept is 
vooral sterk in het laten zien van het NLR. Het logo zit er in verwerkt in plaats van opgeplakt.  
 

Haalbaarheid 
De dunne ring kan een probleem zijn tijdens het printen. Deze ring moet ondersteund worden met een 
juiste hoeveelheid draagstructuren. Bij teveel ondersteuningen kan de ring kapot gaan tijdens het 
verwijderen van de structuren, bij te weinig kan de ring vervormen waardoor het vliegtuig niet meer kan 
bewegen. Ook kan het zijn dat de speling van 0.5 mm tussen het vliegtuig en de ring te weinig is. Voor de 
rest zal de bol aan de onderkant een slechte oppervlaktekwaliteit hebben en is er kans dat de bol 
vervormt. Dit is alleen een visueel probleem, vervorming zal geen problemen voor de constructie 
opleveren. Eventueel kan er in het CAD bestand meer materiaal toegevoegd worden zodat de bol later 
nabewerkt kan worden.  
  



 

   | 39 

 

5.3.2 Kubus 
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Onderdelen 
Het concept kubus bestaat uit 6 platen die verbonden zijn met elkaar door middel van simpele 
scharnieren. Elke plaat laat een mogelijkheid van SLM zien op de boven- en onderkant na. De scharnieren 
kunnen, wanneer juist gepositioneerd, in één keer geprint worden of er kan later een as toegevoegd 
worden. Dit later toevoegen is nodig als de vlakken uit verschillende materialen geprint worden.  
 
De bovenkant is 50x50x5 mm en bevat het NLR logo. Deze is ongeveer 2 mm verhoogd ten opzichte van 
de plaat. De bovenkant zit met een scharnier vast aan de achterkant. De licht gebogen pinnetjes die aan 
de bovenkant vastzitten passen precies in de gaten van de zij- en voorkant platen. Deze pinnetjes houden 
de kubus bij elkaar. Door het omhoog bewegen van de bovenkant valt de kubus uit elkaar. De voorkant is 
45x45x5 mm en bevat een propeller om de mogelijkheid van bewegende onderdelen aan te tonen. Dit 
vlak zit met een scharnier vast aan de onderkant en heeft een gat voor een pinnetje. De achterkant is 
45x45x5 mm en bevat een organische gevormde structuur die gewichtsbesparing laat zien en verwijst 
naar topologische optimalisatie. De achterkant is verbonden aan de boven- en onderkant. De zijkanten 
hebben een inwendige structuur zichtbaar door een vierkant gat aan de binnenkant en nauwe gebogen 
kanalen. De uiteindes van de kanalen zitten zo gepositioneerd dat de kanalen wel gebogen moeten zijn. 
Beide zijkanten zijn 45x50x5 mm, zijn verbonden met de onderkant en bevatten een gat voor de pinnetjes 
van de bovenkant. De onderkant heeft de slogan van het NLR ‘Dedicated to innovation in aerospace’ 
ingegraveerd. De onderkant is met scharnieren aan vier andere vlakken verbonden. 
 
De scharnieren bestaan uit halve cilinders met een gat erin. Het scharnier kan met of zonder as geprint 
worden, afhankelijk van de materiaalkeuze van de vlakken. Bij de keuze van 2 materiaalsoorten kunnen 
vlak 1 en 5 van het ene materiaal zijn en vlak 2,3,4,6 van het andere materiaal. Hierdoor hoeft er maar 1 
as toegevoegd te worden en scheelt dit in assemblagetijd. Bovendien hebben beide materialen zo een 
vlak met een groot leeg oppervlak (zoals de boven- en onderkant) waardoor de oppervlaktekwaliteit van 
beide materialen goed bekeken kan worden. Bij de keuze van 3 verschillende materialen moeten er 3 
assen toegevoegd worden als er van elk materiaal 2 platen geprint worden. Eventueel kunnen vlak 1 en 3 
van titanium en inconel gemaakt worden en de overige vlakken van aluminium om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. Op deze manier is er toch van elk materiaal een vlak met een groot leeg oppervlak 
om de oppervlaktekwaliteit te kunnen vergelijken. 
 

Eisen 
Dit concept laat alle mogelijkheden van SLM zien op gebied van vormvrijheid met de mogelijkheid tot het 
bevatten van alle materialen. Het concept geeft geen grote associatie met het NLR. Het heeft ook niet 
echt een ‘fun factor’. Het is een vrij basis concept dat aan alle eisen voldoet maar niet aan de wensen.  
 

Haalbaarheid 
De verschillende platen van het concept zijn op de propeller na prima te printen. De propeller heeft wat 
ondersteuning nodig die lastig te verwijderen is en de as zit in de verkeerde richting. De scharnieren die in 
één keer geprint worden, moeten op de juiste manier gepositioneerd worden. Een ander probleem voor 
de haalbaarheid is het gebruik van verschillende materialen. Het wisselen van verschillende materialen in 
de machine kost veel tijd, daarnaast moet de machine vaker aanstaan. Als er een fout zit in het ontwerp 
en er opnieuw twee of drie keer geprint moet worden, geeft dit sneller problemen in de planning.  
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5.4 Vliegtuig 
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Onderdelen 
Het concept vliegtuig bestaat uit een vliegtuig opgedeeld in drie delen die verbonden zijn met twee 
scharnieren. Hierdoor is de binnenkant van het vliegtuig goed te bekijken.  
 
Het voorste deel heeft een organische structuur waar normaal de cockpit zit. Door deze structuur is te 
zien dat het vliegtuig hol is. Deze structuur is een verwijzing naar de Concept plane van Airbus 

[ref. 10]
. Het 

middelste deel bevat de vleugels en het landingsgestel. De vleugels en het landingsgestel vormen een 
geheel. Door het landingsgestel te bewegen gaan de vleugels draaien. Het middelste deel heeft aan de 
onderkant een gleuf waardoor het langdingsgestel de ruimte heeft om een beetje heen en weer te 
bewegen. Voor de rest is de ruimte opgevuld met een inwendige structuur en een paar smalle kanalen. 
De kanalen beginnen aan de bovenkant van het middendeel en lopen door naar het achterste deel. Het 
achterste deel heeft ook nog een stuk inwendige structuur. Op de staart staat het NLR logo.   
 
Het vliegtuig is 120 mm lang. De vleugels zijn 40 mm breed en de romp is op het dikste punt 30 mm 
breed, waardoor het vliegtuig 110 mm breed is. Het vliegtuig is ongeveer 40 mm hoog.  
 

Eisen 
Het vliegtuig voldoet aan de meeste eisen. Alle onderdelen van SLM worden getoond. Het NLR is 
zichtbaar met logo. De vorm zorgt voor de associatie met lucht- en ruimtevaart. Er is geprobeerd het 
vliegtuig een moderne uitstraling te geven door wat elementen van future concepts te gebruiken. Het 
ontwerp is ook vrij abstract gehouden om niet een specifiek vliegtuig na te maken en daarmee een model 
te zijn van een echt product.  
 

Haalbaarheid 
De zwakste punten van dit ontwerp zijn de scharnieren. Hier komt best wat belasting op te staan. Het 
vliegtuig zal aan de onderkant draagstructuren krijgen. Deze zijn weer prima te verwijderen. Er zijn geen 
kleine onderdelen die kunnen afbreken. Het concept lijkt dus haalbaar.  
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5.5 Conceptkeuze demonstrator 
Om een conceptkeuze te maken worden de concepten getoetst aan de eisen en wensen. Ook worden de 
concepten voorgelegd aan de stakeholders. 
 
De eisen hebben allemaal een gewicht van 1, 2 of 3 gekregen wat weergeeft hoe belangrijk een eis is. Elk 
concept is vervolgens beoordeeld per eis, ook weer met een waarde van 1, 2 of 3. De waardes zijn 
vermenigvuldigd met het gewicht en vervolgens bij elkaar opgeteld. Eén van de eisen is lastig te 
beoordelen, namelijk in welke mate de demonstrator inspireert tot het bedenken van nieuwe producten. 
De overige eisen zijn wel beoordeeld. Het vliegtuig haalde 100 punten, de kubus 96 punten en de 
wereldbol 90 punten. Het volledige overzicht is te vinden in Appendix D. Uit deze puntenverdeling blijkt 
dat de wereldbol minder geschikt is als demonstrator. De wereldbol scoort laag op weergeven van de 
vormvrijheden van SLM. Het verschil in punten tussen de concepten vliegtuig en kubus is zo klein dat de 
mate waarin het concept inspireert bepalend is voor welk concept het meest voldoet aan de eisen en 
wensen. De kubus is duidelijker in het weergeven van de vormvrijheid voordelen van SLM en is minder 
breekbaar. Het vliegtuig heeft een mondernere uitstraling die beter past bij het NLR.  
 
Aan de stakeholders is gevraagd in welke mate zij vinden dat de concepten inspireren tot het bedenken 
van nieuwe producten met SLM. Daarnaast is er gevraagd welk concept zij het meest bruikbaar vinden en 
welk concept hun voorkeur heeft. 
 
Het favoriete concept van de stakeholders is het vliegtuig. Jan Scholten, Johannes van Es, Gerrit Kool en 
Bert Thuis vinden het vliegtuig het beste. Alle mogelijkheden van SLM zitten erin. De vorm spreekt erg 
aan. Het concept heeft het meeste raakvlak met wat het NLR doet. Johannes van Es vindt de smalle 
kanalen mooi. Jan Scholten is blij met de gekromde oppervlaktes die de oppervlaktekwaliteit van de 
materialen goed weergeeft onder verschillende hoeken. Gerrit Kool ziet graag een iets duidelijkere motor. 
Bert Thuis wilt graag dat het vliegtuig meer lijkt op een modern echt vliegtuig. Ook willen de stakeholders 
graag verschillende materialen zien. De drie onderdelen van het vliegtuig kunnen elk van een ander 
materiaal geprint worden en later in elkaar gezet.  
 
De kubus heeft de voorkeur van Marc de Smit. De rest van de stakeholders vond de vorm van het concept 
te weinig aanspreken in vergelijking met het vliegtuig. Voor een demonstrator die de vormvrijheid van 
SLM moet tonen heeft de kubus een te standaard vorm. Er zitten ook weinig gekromde oppervlaktes in 
die het verloop van oppervlaktekwaliteit laten zien. Wel goed aan dit concept is hoe alle mogelijkheden 
duidelijk zichtbaar zijn. Johannes van Es merkte op dat dit concept het meest toekomstbestendig is omdat 
delen op termijn eenvoudig vervangen kunnen worden.  
 
De wereldbol ziet er volgens de stakeholders leuk uit, maar heeft een groot nadeel in vergelijking met de 
andere concepten, namelijk het tonen van alle mogelijkheden. De wereldbol laat geen zeer smalle 
kanalen zien. Dit concept is minder functioneel dan de andere concepten.  
 
De keuze is gevallen op het concept vliegtuig omdat alle voordelen van SLM duidelijk worden, de vorm 
aanspreekt en er verschillende materialen getoond kunnen worden. Het concept wordt door de 
stakeholders als beste beschouwd en voldoet ook het beste aan de opgestelde eisen en wensen. 
 
 

5.6 Schetsen Gadget 
De wereldbol is niet zo populair en geschikt als demonstrator. Wel wordt dit concept door Marc de Smit 
en Bert Thuis geschikt genoemd als gadget. Dit concept zal daarom verder uitgewerkt worden als gadget. 
Dat betekent dat het concept iets vereenvoudigd wordt en zo wordt aangepast dat het aan de eisen van 
de gadget voldoet. Daarnaast zijn er ook nog een paar andere schetsen gemaakt voor de gadget.  
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Schets 1: wereldbol 

 

Schets 2: manchetknopen 
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Schets 3: visitekaarthouder 

 

 

Schets 4: notitieblokhouder 

 

 

  



 

 46 | 
 

5.7 Concepten Gadget 
Uit de vier schetsen zijn twee concepten gekozen, namelijk de wereldbol en de notitieblokhouder. Deze 
twee concepten zijn gemodelleerd in SolidWorks. De gehele werkvoorbereiding is gedaan om ervoor te 
zorgen dat er een juiste kostenschatting gemaakt kan worden.  
 

5.7.1 Notitieblokhouder 
De notitieblokhouder bestaat uit een bakje voor notitieblaadjes met een gevouwen vliegtuig bovenop, zie 
Figuur 22. De voorkant van het bakje bestaat uit de letters ‘NLR’. In de achterkant is het complete logo 
van het NLR samen met de slogan gegraveerd. De onderkant bestaat uit vier pootjes die ervoor zorgen 
dat de notitieblaadjes ondersteund worden. De afmetingen van het bakje zijn 83x83x30 mm. 
 

 

Figuur 22: Concept notitieblokhouder 

 
Er is gekozen voor een gevouwen vliegtuigje in plaats van een meer realistisch vliegtuigje om het verband 
te leggen tussen de functie van het product en het NLR. Bovendien is het gevouwen vliegtuigje beter te 
produceren dan een echt vliegtuig. Het gevouwen vliegtuig heeft bijna alle oppervlaktes in dezelfde 
richting waardoor er een betere oppervlaktekwaliteit is, het heeft minder volume en minder verschil in 
wanddikte waardoor er minder spanningen ontstaan.  
 
De functie notitieblokhouder is gekozen omdat dit ervoor zorgt dat het product zichtbaar op het bureau 
geplaatst wordt. In de afgelopen jaren werden steeds meer bureau artikelen overbodig of minder 
gebruikt. Punaises en bakjes hiervoor zijn al bijna niet meer te vinden, niemand heeft immers nog een 
prikbord. Paperclips en nietmachines worden ook minder gebruikt aangezien steeds meer informatie 
digitaal gaat. De behoefte om even iets snel op papier te kunnen zetten of uittekenen blijft bestaan, 
terwijl er steeds minder klad papier aanwezig is.  
 
Het gevouwen vliegtuigje moet de gebruiker het idee geven om ook een papieren vliegtuigje te vouwen 
van de notitieblaadjes en ermee te spelen. Zo ontstaat er interactie met het product en is er een soort 
van ‘fun’ element.  
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De notitieblokhouder heeft geen dichte onderkant. De vier pootjes die er zitten zijn ook in staat om de 
notitieblaadjes vast te houden als het product opgetild wordt. Door geen onderkant te hebben is het 
product een stuk makkelijker te produceren. Met onderkant zou het bakje een slechte 
oppervlaktekwaliteit hebben aan of de onderkant of de zijkanten of beide. Er zouden meer 
draagstructuren nodig zijn en er kan veel spanning ontstaan in de onderkant als deze horizontaal 
geplaatst wordt. Om de gadget nog beter te kunnen positioneren op het bouwplatform zijn de vlakken 
van het bakje met elkaar verbonden door middel van scharnieren. Drie van de vier assen worden mee 
geprint, de laatste moet na productie worden toegevoegd. Door het ontbreken van de laatste as is het 
bakje als een lange plaat te printen. De lengte hiervan is groter dan de lengte en breedte van het 
bouwplatform, dus echt optimaal zijn de afmetingen niet. Helaas kunnen de afmetingen van het bakje 
niet kleiner gemaakt worden, de notitieblaadjes moeten er natuurlijk nog inpassen. De 
standaardafmetingen van deze blaadjes zijn 79x79 mm.  

 

Figuur 23: Notitieblokhouder achterkant 

 
De achterkant is het enige vlak dat geen open contouren bevat en heeft daarmee een robuuste en rustige 
uitstraling, zie Figuur 23. De achterkant van het bakje bevat het logo en de slogan van het NLR. Deze staan 
erop voor de volledigheid. Het NLR zelf wordt al duidelijk gemaakt met het vliegtuigje en de voorkant. De 
voorkant bestaat uit de letters van het NLR met een randje aan de onder en zijkanten waar de voorkant 
verbonden is met het scharnier. De grote ruimte tussen het verticale streepje van de L en de R maakt het 
mogelijk voor de gebruiker om een notitieblokje uit het bakje te halen. Het bakje zelf is zo klein mogelijk 
gemaakt waardoor er geen vinger tussen de blaadjes en de rand van het bakje past. De ruimte tussen de 
letters maakt het uitnemen van een notitieblaadje alsnog eenvoudig. Het lettertype is expres niet het 
lettertype van het logo van het NLR. Dit lettertype bevat scherpe hoeken waardoor het uitnemen van een 
blaadje zou kunnen leiden tot krassen op de hand van de gebruiker. Er is dus een lettertype gekozen met 
afgeronde hoeken. De zijkanten laten de vormvrijheid van SLM zien door een organische structuur te 
bevatten. Dit zorgt ook voor minder materiaalverbruik.  
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5.7.2 Wereldbol 
 
 

 

Figuur 24: Concept wereldbol 

 
Het concept wereldbol lijkt erg op het concept voor de demonstrator. In dit concept zijn de werelddelen 
dicht, deze zijn iets verhoogd ten opzichte van het water, zie Figuur 24. Het raketje en vliegtuig zitten niet 
om een ring, maar aan een steeltje aan de bol vast. De wereldbol zelf is nog steeds hol waardoor het 
poeder uit de bol gehaald kan worden. De standaard bestaat uit gekromde balken met afgeronde hoeken. 
De bol kan ronddraaien in de standaard. Het raketje en vliegtuigje raken de standaard hierbij niet.  
 
De wereldbol symboliseert het internationale karakter van het NLR. Ook is het een logische context om 
het domein van het NLR, lucht- en ruimtevaart, te tonen. Het vliegtuig en raket symboliseren dit en zijn 
bovendien onderdeel van het logo van het NLR. De letters ‘NLR’ zijn er natuurlijk om de gebruiker aan het 
NLR te laten herinneren. Doordat de letters open zijn kan het poeder van de bol hieruit. De standaard is 
dunner geworden dan op de concepttekeningen te zien is. Meer materiaal is niet nodig, dit zal alleen 
maar de productietijd en – kosten vergroten. Er zijn maar drie poten, dit is genoeg om de wereldbol in 
balans te houden. Doordat de bol niet vastzit aan de standaard kan deze draaien. Hierdoor demonstreert 
de gadget de mogelijkheid van het produceren van meerdere onderdelen tegelijk in een constructie.  

 
5.8 Conceptkeuze Gadget 

5.8.1 Eisen en wensen 
Om een keuze te maken tussen deze twee gadgets zijn ze beide getoetst aan de eisen en wensen, zie 
appendix E. De concepten behaalden evenveel punten. Het voordeel van de notitieblokhouder is dat deze 
een functie vervuld. Het voordeel van de wereldbol is dat deze net iets robuuster is. De notitieblokhouder 
heeft twee kleine scharnieren en een paar dunne pootjes. De wereldbol heeft slechts twee dunne 
verbindingen, die van het vliegtuigje en de raket met de wereldbol.  
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5.8.2 Kostenschatting 
Een ander belangrijk punt om de keuze op te baseren is de kostprijs van 20 euro. Het volume van de bol is 
18,98 cm

3
 en die van de notitieblokhouder 13,39 cm

3
. Dit is exclusief draagstructuren. Met een dichtheid 

van 2,65 gr/ cm
3 

en een kostprijs van €65,00 per kg AlSi10Mg zijn de materiaalkosten €3,27 en €2,30 
(weer exclusief draagstructuren). Dit is erg weinig in vergelijking met de productiekosten. De 
machinekosten per uur zijn 97 euro. Belangrijk is om te weten hoeveel gadgets in een keer geproduceerd 
kunnen worden en hoe lang dit duurt.  
 
Er passen maximaal tien wereldbollen op de bodemplaat. Deze zijn in Magics geplaatst. Vervolgens is er 
in AutoFab berekend hoeveel tijd het kost om deze tien wereldbollen te produceren, zie Figuur 25. Dit is 
23 uur en 32 minuten. De machinekosten per stuk zijn dan (23*97 + (32/60)*97)/10 = 228,27. Dit gaat 
over de richtprijs van 20 euro heen. Dan zijn er nog kosten voor de machinevoorbereiding en 
nabewerking. Er kan geconcludeerd worden dat dit concept qua kosten niet realiseerbaar is. 
 
Er passen twaalf notitieblokhouders op het platform. Volgens AutoFab zal de productie van de 
notitieblokhouders met aluminium 12 uur en 20 minuten duren. De machinekosten zijn dan per stuk 
(12,33*97)/12 = 99,69. Hoewel dit al beter is dan het concept wereldbol, zal een notitieblokhouder nog 
steeds ruim vijf maal de richtprijs zijn.  
 

 

Figuur 25: Schatting van de productietijd in AutoFab 

 
Beide concepten voldoen dus absoluut niet aan de richtlijn voor de kostprijs. De materiaalkosten zijn, 
wanneer de concepten van aluminium geproduceerd worden, geen probleem. De machinekosten per uur 
en de tijd die het produceren kost, zorgen ervoor dat de concepten niet haalbaar zijn. De machinekosten 
zijn ongeveer vijf en twaalf maal zo hoog als de richtprijs. Om tot een realiseerbare gadget te komen zal 
dus een nieuw ontwerp gemaakt moeten worden. Dit nieuwe ontwerp moet kleiner en minder hoog zijn 
dan de andere gadgets. Er moeten zoveel mogelijk gadgets van dit nieuwe ontwerp op de bouwplaat 
passen.  
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De ontwerpen voldoen op de kostprijs na aan de eisen voor relatiegeschenk. Eventueel zouden ze dus 
nog van kunststof geproduceerd kunnen worden. Dit zal een stuk goedkoper zijn en vereist minder 
nabewerking aangezien er geen draagstructuren verwijderd moeten worden. Het NLR heeft een kunststof 
AM machine in bezit. Mocht een gadget van SLM vanwege de kostprijs helemaal niet mogelijk zijn, is het 
een optie om hier naar te kijken.  
 

5.9 Nieuw ontwerp gadget 

 

5.9.1 Sleutelhanger 
Er is een nieuw concept ontwikkeld voor de gadget die kleiner is dan de vorige concepten.  
De gadget is bedoeld als sleutelhanger. Het heeft de vorm van een raket, zie Figuur 26. De gadget bestaat 
uit de behuizing en een liniaal. De functie die de gadget vervuld is die van multitool. Er zitten twee 
schroevendraaiers, een liniaal en een inbussleutel aan. De kruiskopschroevendraaier zit aan de bovenkant 
van de behuizing, de platte schroevendraaier aan de bovenkant van de liniaal. 
 
Voor een kleine sleutelhanger is een vorm nodig die in een oogopslag refereert naar het NLR. Het meest 
geschikt hiervoor zijn een vliegtuig of raket, aangezien deze ook in het logo zitten. Een helikopter of 
satelliet heeft net wat minder raakvlak en herkenbaarheid. De vorm van een raket is gekozen omdat deze 
de gereedschappen kan bevatten zonder veel onnodig volume te hebben. De vorm van een raket is zeer 
geschikt voor SLM, het grootste oppervlak heeft een goede oppervlaktekwaliteit en er zijn weinig 
draagstructuren nodig.  
 

 

Figuur 26: Ontwerp gadget sleutelhanger 

 
 
De functie van gereedschap is geschikt voor een sleutelhanger. De doelgroep aan wie het NLR 
relatiegeschenken geeft bestaat over het algemeen uit mannen met een technische achtergrond. 
Gereedschap heeft een technisch en mannelijk karakter, en past hier dus goed bij.  
 
Hoewel het idee is afgeleid van een zakmes, bevat de gadget zelf geen mes. Een mes moet nog geslepen 
worden, wat weer extra nabewerking is. Bovendien is het onmogelijk een mes te maken zonder veel 
speling tussen het mes en de houder. Hierdoor zou het mes veel ruimte krijgen om zijwaarts te bewegen, 
wat het onbetrouwbaar en onveilig maakt.  
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In plaats van een mes bevat de gadget een liniaal. De liniaal heeft grote strepen voor centimeters en 
kleine voor millimeters. Er staan geen nummers bij aangezien het maar om 4 cm gaat. De 
platkopschroevendraaier aan het eind van de liniaal heeft een lengte van precies 5 mm. Helemaal aan de 
onderkant zit een inbussleutel met een dikte van 5 mm. Om te zorgen dat de liniaal kan draaien is er een 
afronding gemaakt in de behuizing waar de inbussleutel tijdens het draaien langskomt. 
 
De liniaal en de behuizing zijn met elkaar verbonden door middel van een scharnier, zie Figuur 27. De 
liniaal heeft aan elke zijkant een kegel met een hoek van 45 graden. De behuizing heeft twee 
kegelvormige gaten die om de kegels van de liniaal heen passen met een afstand van 0.3 mm. Door de 
kegelvormige uiteinden hoeft het scharnier nergens ondersteund te worden. Hierdoor is het scharnier in 
horizontale richting te produceren.  
 

 

Figuur 27: Doorsnede van het scharnier in de sleutelhanger 

 
 Aan de onderkant van de gadget zitten de raketvleugels. Een van deze vleugels zit vast aan de liniaal. 
Hoewel dit ten koste gaat van 1 cm aan liniaal, is de vleugel er toch op geplaatst. Bij een andere 
positionering zouden de andere vleugels de inbussleutel, en daarmee de draaiing van de liniaal, 
blokkeren. De vleugels hebben een vlakke onderkant die ophoudt waar de behuizing ophoudt. Deze 
vlakke onderkanten hebben in verhouding met de rest van de gadget veel draagstructuren nodig. De 
vleugels zouden in plaats van een vlakke onderkant een schuine onderkant met een hoek van 45 graden 
kunnen hebben waardoor ze minder ondersteund hoeven te worden. Hierdoor zou het gebruik van de 
inbussleutel echter vrijwel onmogelijk worden, de punten van de vleugels zitten dan op dezelfde hoogte 
als de inbussleutel waardoor deze niet meer in een gat te steken is.  
 
Om de sleutelhanger aan een sleutelbos te kunnen verbinden is er een verbindingsring geplaatst. Deze 
heeft ook een andere functie, namelijk het voorkomen van het uitklappen van de liniaal. Zonder veer of 
ander sluiting zou de liniaal constant uitklappen. Dit kan storen in het gebruik. De verbindingsring steekt 
0.4 mm uit over de uitsnede voor de liniaal, de liniaal heeft 0.3 mm speling aan elke kant. Om de liniaal 
uit te klappen moet deze naar rechts geschoven worden en dan naar boven getrokken. Door de liniaal iets 
naar links te schuiven in de behuizing zal deze niet uit de behuizing vallen. De raketvleugel die vastzit aan 
de liniaal kan gebruikt worden om de liniaal te verschuiven.  
 

5.9.2 Kostenschatting 
Voor de kostenschatting is uitgegaan van het materiaal titanium. Aluminium is te slap om als gereedschap 
te dienen. Titanium zal in ieder geval sterk genoeg zijn. Er passen 201 sleutelhangers op de bouwplaat. In 
totaal zal de machine er 68 aantal uur over doen en 2 minuten. De machinekosten per stuk zijn dus 32,82 
euro. 
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Figuur 28: Productietijd berekening gadget sleutelhanger in titanium (links) en aluminium (rechts) 

 
Het volume van de sleutelhanger is 3,35 cm

3
. De materiaalkosten per stuk zijn met een kostprijs van 520 

euro/ kg titanium poeder en een dichtheid van 4,43 gr/cm
3 

7,72 euro.  
 
Bij elkaar is dit al 40,54 euro per sleutelhanger exclusief nabewerking en personeelsuren. De gadget is dus 
veel te duur om te maken in titanium. Om te kijken of een gadget wel mogelijk is met een kostprijs van 
rond de 20 euro is de berekening voor deze gadget ook uitgevoerd in aluminium, zie Figuur 28. De gadget 
zelf is niet geschikt om te maken van aluminium omdat het de functie van gereedschap niet zou kunnen 
vervullen. De berekening is meer ter indicatie of een eventueel herontwerp waarbij de gadget een andere 
functie en krijg met een soortgelijk of minder volume zin heeft.  
 
Dit maal zijn er 202 gadgets van aluminium op een platform geplaatst. De machinetijd is verkort tot 32 
uur en 58 minuten. De gadget zou in aluminium dus 15,85 per stuk aan machinekosten hebben. De 
materiaalkosten zijn 58 cent. Hoewel meer dan 16 euro vrij veel is voor een sleutelhanger, is het al wel 
richting de richtprijs. Er zal dus een nieuw ontwerp gemaakt moeten worden met een nieuwe functie. 
 

5.9.3 Wireframe raket 
De wireframe raket is gebaseerd op de sleutelhanger, zie Figuur 29. De vorm van de raket is behouden 
omdat dit een goede vorm is om te printen en een goede associatie heeft met het NLR. De raket is 
opgebouwd uit draden met variërende dikte van 0.6 tot ongeveer 1.5 mm. De draden zouden in principe 
nog dunner kunnen zijn aangezien de minimale wanddikte van aluminium 0.5 mm is. Er is voor een 
grotere diameter gekozen om de raket iets robuuster te laten zijn. De dikte varieert om de vorm meer 
organisch te maken en daarmee de unieke mogelijkheden van SLM te laten zien.  
 
In elke van de drie vleugels staat één van de letters van ‘NLR’. Aan de onderkant van de raket staat het 
logo van het NLR voor de volledigheid. Om het logo leesbaar te laten zijn moet het in het horizontale vlak 
geplaatst zijn. De onderkant van de raket is daarom plat gemaakt. Om te zorgen dat deze geen 
draagstructuren nodig heeft loopt de onderkant uit in zes punten die vastzitten aan de draden van de 
raket. Deze verbindingen van de onderkant met de draden hebben een hoek van minder dan 45 graden 
met het verticale vlak.  
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Figuur 29: Wireframe raket 

 
Als laatste is er hengsel aan de raket toegevoegd. Op de manier kan de raket ergens aan bevestigd of 
opgehangen worden. Het hengsel bestaat uit drie draden die met extra vlakken vastzitten aan het frame.  
 
Het complete frame is zo ontworpen dat alleen de punt van de raket ondersteund moet worden met een 
punt draagstructuur. Dit zorgt ervoor dat er minder materiaal verbruikt wordt en de gadget eenvoudig 
van de grondplaat is af te halen. Hoewel de gadget geen grote functie meer heeft of een bewegend 
onderdeel, is het ontwerp wel zo goedkoop mogelijk.  
 

5.9.4 Kostenschatting 
Het volume van de gadget inclusief draagstructuren is 1,15 cm

3
. De materiaalkosten in aluminium per 

stuk zijn daardoor 18 cent. Er passen 217 raketten op het bouwplatform. In totaal zal de machine er 14 
uur en 22 minuten over doen, zie Figuur 30. De machinekosten per stuk zijn 6,43. Dit is een redelijke prijs 
voor een sleutelhanger. Om tot de uiteindelijk richtprijs te komen moet de voor- en nabewerkingskosten 
ook meegenomen worden. 
 
In de kostenschatting wordt uitgegaan van 2 uur begeleiding, 1 uur CAD voorbereiding en 3 uur aan 
machine voorbereiding. Dit kost 675 euro. De machine-uren worden afgerond naar 15 uur. Tijdens de 
productie staat er 1 uur voor het materiaal zeven en aanvullen. Er wordt 44 euro voor het materiaal 
gerekend inclusief materiaalverlies. Afgerond kost de productie 1900 euro.  De machine leeghalen kost 
twee uur, het loshalen van het platform 1 uur. De manuurkosten hiervan zijn totaal afgerond 400 euro. 
De totale productie van 217 gadgets kost 2.811,00 euro. Dit wordt afgerond naar 3.000 euro, zie de tabel. 
Per stuk kost een wireframe raket dus 13,82 euro. Dit valt binnen de richtlijn voor de kostprijs. 
 

Voorbereidingskosten 700 

Productiekosten 1900 

Kosten machine en platform leeghalen 400 

Totale kosten productie 217 stuks 3000 
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Figuur 30: Machinetijd berekening wireframe raket 

 

5.10 Conclusie 
Voor de demonstrator waren er veel ideeën die alle elementen van SLM lieten zien in de vorm van een 
vliegtuig, helikopter of een abstracte vorm. Er zijn drie ideeën uitgewerkt tot concepten, genaamd de 
wereldbol, het vliegtuig en de kubus. Deze concepten zijn voorgelegd aan de stakeholders. Het vliegtuig 
was overduidelijk het populairst. Alle voordelen van SLM komen hier duidelijk in voor. De vorm spreekt 
meer aan dan die van de kubus. De stakeholders zien ook graag dat de drie onderdelen van het vliegtuig 
van verschillende materialen worden geprint. 
 
Voor de gadget zijn ook verschillende ideeën bedacht, waarbij het concept wereldbol van de 
demonstrator ook is meegenomen. Deze is samen met de notitieblokhouder uitgewerkt tot concept. De 
uitwerking hiervan is verder gegaan dan bij de demonstrator om een goede kostenschatting te maken. 
Helaas bleken beide concepten niet geschikt vanwege de te hoge productiekosten. Met nieuwe kennis en 
inzicht zijn daarom nieuwe concepten in de vorm van een sleutelhanger ontwikkeld die meer gericht zijn 
op het besparen van materiaal en productiekosten. De gadget heeft de vorm van een raket en zal 
ongeveer 13,82 euro kosten. 
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6 Resultaat 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de eindontwerpen van de demonstrator en gadget getoond. De ontwerpkeuzes 
van de demonstrator worden toegelicht. Vervolgens worden alle verbeteringen besproken die zijn 
gemaakt aan de hand van feedback en productie. Ook de productie van de gadget worden besproken 
samen met alle verbeteringen die daar uit voortvloeien.  
Vervolgens is er nog aandacht voor het onderwerp scharnieren. Deze bleken een lastig onderdeel te zijn. 
Er zijn verschillende versies geprint om te kijken wat wel en niet mogelijk is. 
 

6.2 Demonstrator 
 

6.2.1 Ontwerp 

 

Figuur 31: Ontwerp van de demonstrator 

 
De vorm van de demonstrator is gebaseerd op die van een echt vliegtuig, zie Figuur 31. Het 
(windtunnel)model van de Embraer KC-390 getest in de grote windtunnel van het NLR/DNW is gebruikt 
als basis. Dit is een Braziliaans militair vrachtvliegtuig. De demonstrator is gebaseerd op een echt vliegtuig 
om het realistischer en mooier te maken. Zelf een vliegtuig ontwerpen is ook overwogen, dit zou echter 
hoe dan ook een minder mooi resultaat geven wegens gebrek aan ervaring en deskundigheid.  
 
Het model is in drie delen gesplitst. Er is een landingsgestel toegevoegd. Deze is nodig als hendel om de 
vleugels te laten bewegen. Om het landingsgestel te kunnen laten bewegen is een gat gemaakt in de 
onderkant. De vleugels en het landingsgestel zijn met elkaar verbonden met een hoek van 90 graden, 
zodat de vleugels recht staan als het landingsgestel recht onder het vliegtuig staat. 
 
De voorkant van het model heeft een organische structuur gekregen zoals in het concept stond. De 
voorkant heeft een wanddikte van 0.5 mm, dit is de minimale wanddikte van aluminium. Het voorste deel 
is dunner dan de andere twee delen. Die delen hebben een grotere wanddikte nodig vanwege de 
inwendige kanalen die daarin moeten passen.  
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Het achterdeel bevat het logo, een inwendige structuur en vijf inwendige kanalen. De kanalen variëren in 
diameter van 0.5 mm tot 1.0 mm. De productie van 0.5 mm kanalen zal in de materialen titanium en 
inconel mogelijk moeten zijn. Voor aluminium geldt dit niet, vandaar dat er ook grotere kanalen in zitten.  
 
De inwendige structuren zijn zo gepositioneerd dat deze geen ondersteuning nodig hebben als het 
vliegtuig rechtop geproduceerd wordt. Er zit geen inwendige structuur in het voorste deel. Een inwendige 
structuur zou niet passen bij de organische vorm die de binnenkant moet laten zien. Door het ontbreken 
van inwendige structuren en de minimale wanddikte laat het voorste deel goed zien hoe stevig het 
materiaal is. 
 
De scharnieren bestaan uit drie dezelfde onderdelen. Elk deel heeft een gat voor de as en een plat stuk 
waarmee het verbonden is aan de demonstrator. De as van het scharnier kan mee geprint worden als het 
vliegtuig in één deel geproduceerd wordt of later toegevoegd worden als de onderdelen los 
geproduceerd worden.  
 

6.2.2 Eerste print 
 

 

Figuur 32: Verbeteringen naar aanleiding van feedback 

 
Deze eerste productie is gedaan onder begeleiding van Andreas Wiesner, een werknemer van SLM 
Solutions, het bedrijf dat de machine heeft geleverd. Een paar dingen zijn op zijn advies verbeterd aan het 
model voordat het geproduceerd werd. Ten eerste is de inwendige structuur aan de onderkant van het 
middendeel verbeterd. Hier staken nog rechte pootjes uit die ondersteund moesten worden. Deze zijn 
weggehaald tot aan de knooppunten, zie Figuur 32. Het landingsgestel maakte een hoek van 90 graden 
met de vleugels. Hierdoor stond deze horizontaal en zou deze ondersteund moeten worden. Door het 
landingsgestel 45 graden te draaien was dit niet meer nodig. Als laatste is de as tussen de vleugels dikker 
gemaakt. De as is horizontaal gepositioneerd waardoor deze dus ondersteund zou moeten worden. Deze 
ondersteuningen zouden niet meer weggehaald kunnen worden. Andreas kwam daarom met het idee om 
de ruimte tussen de as en de wand kleiner te maken. Zo wordt het poeder dat ertussen ligt gesinterd en 
biedt het daarmee ondersteuning. Als laatste is de wanddikte van het middendeel en het achterdeel 
kleiner gemaakt. Een wanddikte van 3 mm is onnodig en zorgt voor een langere productietijd. De 
motoren zijn ook nog vrij massief en kunnen het beste bij een volgende versie hol gemaakt worden. 
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Het voorste en middendeel van de demonstrator zijn in titanium geproduceerd, zie Figuur 33. Deze 
onderdelen zijn los van elkaar geproduceerd om de hoogte te beperken en daarmee de productietijd te 
verkorten.  
 

          
 

 

Figuur 33: Foto’s van de eerste print 

 
Het voorste deel was goed. De gaten van de scharnieren zijn niet precies rond. Ze zijn zeer licht ingezakt 
aan de bovenkant. Het middendeel heeft een probleem: de vleugels kunnen niet bewegen. De as van de 
vleugels zit vast aan het middendeel. De draagstructuren zijn goed te verwijderen op die in de motoren 
en aan het scharnier na. De draagstructuren in de motor zitten erg diep en zijn daardoor lastig te 
verwijderen. Die draagstructuren aan de scharnieren zijn vrij stevig. De kans is groot dat bij het 
verwijderen van de structuren de scharnieren kapot gaan. De draagstructuren vallen ook nauwelijks op en 
zijn daarom niet verwijderd. Alle vijf smalle kanalen zijn open.  
 

6.2.3 Veranderingen 
Naar aanleiding van de eerste print zijn een paar veranderingen doorgevoerd, zie Figuur 34.  
Het idee van de bewegende vleugels werkt niet. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. 
Het eerste idee is om de as weer de originele dikte te geven en onder een hoek van 45 graden te zetten, 
zodat deze geen ondersteuning nodig heeft. Om beide vleugels te kunnen roteren zouden twee assen en 
2 landingsgestellen nodig zijn die onafhankelijk bewegen en elkaar in de beweging kruisen. Dit is geen 
mooie of realistisch uitziende optie. Een ander idee is om het hele deel onder een hoek van 45 graden te 
positioneren zodat de as de oorspronkelijke dikte kan houden en niet ondersteund hoeft te worden. Dit 
geeft echter een slechtere oppervlaktekwaliteit voor het middendeel. De ene zijkant zou dan een veel 
slechtere kwaliteit krijgen dan de andere zijkant. Bovendien wordt het onderdeel dan hoger waardoor 
productie langer duurt.  
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Hoe dan ook zou de as zoals deze nu is te dun zijn om van aluminium te maken. Het materiaal is te slap en 
zal waarschijnlijk breken. De as dikker maken kan niet door de beperkte dikte van de vleugels. Met zicht 
op de volgende productiemogelijkheid die in aluminium zal zijn is besloten iets anders te laten bewegen 
dan de vleugels, namelijk in de motoren.  
 

 

Figuur 34: De verbeterde versie van de demonstrator 

 
De motoren hebben propellers gekregen die kunnen ronddraaien. Er is voor de motoren gekozen omdat 
deze toch te veel volume hebben en propellers hier wel bij passen. Door kleine propellers aan te brengen 
krijgt de demonstrator iets meer detaillering en blijft er een bewegend onderdeel in zitten.  
 
De propeller loopt door de hele motor, zoals te zien in Figuur 35. De as is een halve millimeter dik en 
heeft een verdikking met een hoek van 40 graden. Deze verdikking zorgt ervoor dat de propeller in de 
motor blijft zitten. De voorkant van de propeller heeft zes bladen die als een schroef gedraaid zijn. De 
bladen lopen uit in een punt. Zo hoeft alleen deze punt van de propeller ondersteund te worden. De 
motor heeft alleen draagstructuren nodig op de rand rond de propeller. Het probleem van niet te 
verwijderen draagstructuren zal nu niet ontstaan.  

 

Figuur 35: Doorsnede van een motor, voorkant is rechts 

 
Het landingsgestel is weer verwijderd en de onderkant is weer dichtgemaakt. Zo zijn er minder 
ondersteuningen nodig. Ook is een groot gat in de onderkant niet erg mooi, zeker als het geen functie 
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meer dient. De inwendige structuur in het middendeel loopt weer door aangezien er geen ruimte nodig is 
voor een landingsgestel om te roteren.  
 
De scharnieren zijn veranderd zodat deze een hoek van minder dan 45 graden maken met het verticale 
vlak. Hierdoor hoeven ze niet meer ondersteund te worden en zijn ze meteen ook steviger door meer 
contactoppervlak met het middendeel.  
 

6.2.4 Tweede print 
De tweede keer is de demonstrator geproduceerd in aluminium, zie Figuur 36. De onderdelen zijn weer 
los van elkaar geproduceerd om de hoogte te beperken en de productietijd te verminderen. Bovendien 
zou als de as van het scharnier mee geprint wordt, het vliegtuig onder een hoek van 45 graden gezet 
moeten worden zodat de as niet ondersteund hoeft te worden. Dit heeft twee nadelen, namelijk een 
slechtere oppervlaktekwaliteit en meer draagstructuren. 
 
 

 

Figuur 36: Demonstrator van aluminium, gepolijst 

 
Het eerst wat opviel van het resultaat is de slechte leesbaarheid van het logo, zie Figuur 37. Aluminium is 
een stuk minder nauwkeurig dan titanium. Wat ook opvalt, is dat juist de grootste en meest uitstekende 
delen het meest vervormd waren. De kleine lijntjes en het raketje zijn goed zichtbaar, terwijl de letters 
van het NLR slecht leesbaar zijn. 
 

 

Figuur 37: Het logo is slecht leesbaar   Figuur 38: Vervorming van de vleugel 

 



 

 60 | 
 

De propeller kan roteren in de motor. De kwaliteit van de bladen viel wat tegen. Achteraf gezien is het 
beter om het middendeel andersom te positioneren zodat de propellerbladen naar boven wijzen. Dit zal 
een betere oppervlaktekwaliteit geven. 
 
De slechtere nauwkeurigheid was ook goed zichtbaar bij de scharnieren. De gaten van de scharnieren 
moesten eerst gevijld worden voordat er een as doorheen kon. Ook pasten de drie onderdelen slecht op 
elkaar. Er zat teveel materiaal in de weg om de delen te kunnen sluiten. Dit is allemaal weg gevijld en 
geschuurd. In het ontwerp zouden de scharnierdelen iets meer moeten uitsteken om veel 
nabewerkingstijd te voorkomen.  
 
Een van de vleugels is vervormd aan de onderkant, zie Figuur 38. In plaats van een rechte lijn zit er een 
deuk in. De demonstrator is drie keer geprint, bij elke middendeel is dezelfde vleugel op dezelfde manier 
vervormd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de positie op de bodemplaat. Alle deze onderdelen 
stonden in dezelfde positie op het platform. De vervorming zou misschien kunnen komen door de kracht 
die de wiper uitoefent op het materiaal.  
 
De gebogen kanalen gingen zoals verwacht met aluminium niet allemaal open. Er kon probleemloos een 
draad door de 1 mm diameter gaten gehaald worden. Bij de 0,7 mm diameters lukte het soms wel, soms 
niet. De rest van de gaten zat dicht.  
 
De scharnieren voelen wat wankel aan. Om deze iets steviger te maken moeten de scharnieren breder of 
twee stukken meer krijgen. Per ongeluk is een oude versie van het achterste deel geprint. De wanddikte is 
hier veel te groot.  
 
De aluminium producten zijn op verschillende manieren nabewerkt. In Figuur 39 is dit te zien. De staart is 
gestraald met corund. Het voorste deel en het middendeel zijn geschuurd en daarna gepolijst. Het 
voorste deel is nabewerkt met een diamant polijstschijf. De voorste vleugel is uitvoeriger gepolijst, deze 
glanst ook meer. De gadget is alleen geschuurd. De nabewerking op het stralen na bleek erg 
arbeidsintensief. Het stralen was in een kwartier gebeurd. Het vijlen, schuren, passend krijgen en 
polijsten van een vliegtuig, op de niet zo uitvoerige manier, duurde een complete ochtend.  
 

 

Figuur 39: Verschillende nabewerkingen voor aluminium producten 
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6.2.5 Tweede ronde veranderingen 
De demonstrator is weer aangepast voor een derde print. De scharnieren zijn aangepast, net als het logo 
en de propeller. De scharnieren zijn per onderdeel 1 millimeter breder gemaakt voor meer stevigheid. 
Ook steken ze iets meer uit waardoor er hopelijk geen materiaal meer weg gevijld hoeft te worden. Het 
logo is iets geroteerd en groter gemaakt. Doordat er meer afstand zit tussen de letters zullen deze minder 
snel aan elkaar smelten. De propeller is aan de achterkant langer gemaakt. Hierdoor is deze makkelijker 
vast te pakken om rond te draaien. Het middendeel is andersom gepositioneerd voor een betere kwaliteit 
van de propellerbladen.  
 

6.2.1 Derde print 
De derde keer is de demonstrator gemaakt van inconel. Alle onderdelen zijn weer apart geproduceerd. 
Het vliegtuig heeft een warmtebehandeling gehad. Het voorste en achterste deel zijn probleemloos 
geproduceerd. Het logo op het achterste deel was dit keer goed leesbaar. De scharnieren zijn een stuk 
steviger. De voorkanten van de propellers zijn een stuk mooier geworden. De propellers kunnen 
ronddraaien in de motor. 
 
De vleugels van het middendeel zijn vervormd. Deze zijn tijdens het proces afgebroken van de 
draagstructuren. Ook de kleine motoren zijn vervormd. Het is goed te zien dat deze simpelweg 
omgeduwd is, zie Figuur 40. Dit heeft te maken met de andere positionering ten opzichte van de vorige 
keer. De onderste lagen van de vleugel zijn nog niet verbonden met de romp. Hierdoor zijn ze minder 
ondersteund. De fragiele ondersteuning van de kleine motoren zorgde ervoor dat het onderste deel van 
de motor kon buigen onder druk van de wiper. Het onderste deel van de vleugel is ook verbogen. De 
bevestiging van de vleugel aan de draagstructuur bleek niet sterk genoeg. Om dit te voorkomen zullen de 
teeth van de draagstructuur breder moeten zijn. De kracht die de wiper uitoefent op de vleugels kan 
verminderd worden door het middendeel zo te positioneren op de bouwplaat dat de vleugels in dezelfde 
richting liggen als de bewegingsrichting van de wiper. De kleine motoren moeten meer ondersteund 
worden.  
 

 

Figuur 40: de vleugels en kleine motoren zijn vervormd 

 
De scharnieren zijn dit keer steviger. Ook hoeft er geen materiaal weggevijld te worden om de delen 
passend te maken. Wel moest er een beetje materiaal uit de gaten verwijderd worden, deze waren zeer 
licht ingezakt.  
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De kanalen gingen niet allemaal open. Het 0.5 mm kanaal ging niet open en bij de staart ging ook het 0.55 
mm kanaal niet open. De kanalen zijn pas geprobeerd open te maken na een warmtebehandeling. Het 
kan zijn dat het poeder dat er nog in zat tijdens de warmtebehandeling is vast gesinterd.   
 

6.2.2 Vierde print 
Het middendeel van de demonstrator is opnieuw in inconel geprint. De draagstructuren zijn bij de 
vleugels en de kleine motoren verstevigd ten opzichte van de vorige print. De kleine motoren zijn niet 
verbogen. De vleugels hebben in de toppen nog steeds een heel kleine deformatie zitten, zie Figuur 41. 
Tijdens de productie is een vleugel alsnog losgescheurd van de draagstructuren voor een lengte van 
ongeveer 5 mm.  
 

 

Figuur 41: Deformatie vleugel 

Het middendeel heeft geen warmtebehandeling gehad. De kanalen zijn ditmaal wel allemaal open. Voor 
open kanalen van 0.5 mm moet dus eerst het poeder uit de kanalen verwijderd worden voordat het 
product een warmtebehandeling krijgt. De gaten van de scharnieren waren ingezakt. Om er een as 
doorheen te krijgen moesten de gaten eerst uitgeboord worden. Ook viel het op dat de passing met het 
achterste deel minder goed was in vergelijking met het middendeel van de derde print. Het was nodig om 
wat materiaal weg te vijlen. Dit is vrij bijzonder omdat het model voor de rest wel hetzelfde was. De 
slechtere passing kan komen door de (on)nauwkeurigheid van het proces of het feit dat het middendeel 
geen warmtebehandeling heeft gehad en misschien licht kromgetrokken is. 

 

6.2.3 Terugkoppeling stakeholders 
De derde en vierde print zijn getoond aan de stakeholders. Er is hen gevraagd wat zij vinden van de 
demonstrator. Voldoet het aan de verwachtingen en is het bruikbaar? Zijn er nog dingen die ze liever 
anders hadden gezien? 
 
Alle stakeholders zijn tevreden met de demonstrator. De algemene reactie op de demonstrator was ‘erg 
mooi’ en ‘leuk’.  Het voldoet aan de verwachtingen die ze hadden. Ze denken dat de demonstrator zeker 
bruikbaar zal zijn. Gerrit Kool vindt de demonstrator helemaal bij het NLR passen. Ook Jan Scholten vindt 
dat de vorm echt aanspreekt. Johannes van Es zou graag zien dat het oppervlak nog nabehandeld wordt. 
Bert Thuis en Jan Scholten zouden graag een demonstrator met en zonder oppervlaktebehandeling 
hebben. Dit is mogelijk door het combineren van verschillende onderdelen. Gerrit Kool zou misschien nog 
wieltjes onder de romp willen hebben en het logo op de romp in plaats van de staart. Andere 
stakeholders vonden de staart juist een mooie plek.  
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6.3 Gadget 

6.3.1 Eerste print 
De gadget sleutelhanger is tegelijk met de tweede versie van de demonstrator geprint in aluminium, zie 
Figuur 42. Hoewel de gadget niet ontworpen was voor aluminium is deze toch meegenomen om te kijken 
of de globale vorm voldoende is.  
 

 

Figuur 42: Eerste print gadget in aluminium Figuur 43: Het logo is slecht leesbaar 

 
Het logo aan de zijkant is nauwelijks herkenbaar als logo, zie Figuur 43. Het vliegtuigje en raketje zijn te 
onderscheiden, maar de letters zijn een vlek geworden. Ook de strepen van de liniaal zijn onduidelijk. Het 
scharnier werkt zonder problemen. De sluitingsring functioneert niet zo goed, deze zou meer moeten 
uitsteken. Tegelijkertijd met het printen werd de kostprijs berekend voor de gadget in aluminium en 
titanium. Hieruit bleek dat de gadget te duur is. Er zal dus geen verbeterde versie van deze gadget 
gemaakt worden.  
 

6.3.1 Tweede print 
De tweede gadget die geprint is, is de wireframe raket. Deze is geprint in Inconel 718, zie Figuur 44. Het 
erg kleine logo aan de onderkant van de gadget is goed leesbaar. De gadget was op slechts 1 punt 
ondersteund. De gadget is vervormd aan de onderkant. Er loopt een lijn door de hele gadget. 
Waarschijnlijk is de gadget daar door de wiper iets omgeduwd. Dit is vooral goed te zijn bij de vleugel met 
de letter L. De vleugel is daar echt omgebogen, zie   Figuur 45. 
 

    

Figuur 44: Wireframe raket  Figuur 45: Vervorming van de gadget 
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Om dit te voorkomen zal de gadget meer ondersteund moeten worden waardoor deze minder eenvoudig 
omgeduwd wordt door de wiper. Ook is het verstandig om de vleugel met de L iets steviger te maken.  
 

6.3.2 Derde print 
De wireframe raket is opnieuw in inconel geprint, ditmaal met zes puntdraagstructuren in plaats van één. 
De vleugel met de letter ‘L’ is steviger gemaakt. De gadget is viermaal geprint, met een variatie in rotatie 
om de z-as. Alle vier de gadgets hebben een kleine verbuiging bij de vleugel met de letter ‘R’, zie Figuur 
46. Deze vleugel zal dus iets steviger gemaakt moeten worden. Voor de rest wijkt de gadget niet af van 
het CAD model.  
 

 

Figuur 46: Derde print gadget met vervormingen bij de R 

Bert Thuis en Marc de Smit vinden de gadget leuk. De kostprijs is oké. Een tweede productie zal 
bovendien minder manuren kosten voor de voorbereiding, waardoor de kostprijs dan nog iets lager ligt. 
De vorm en het logo zijn goed.  
 

6.4 Scharnieren 
De scharnieren bleken een lastig te realiseren onderdeel. Ze zijn essentieel voor het maken van een 
constructie met bewegende onderdelen. In de gemaakte ontwerpen staan deze vaak loodrecht op de 
bouwrichting. Hierdoor moet de as op alle punten ondersteund worden. Dit is natuurlijk niet mogelijk als 
de as moet kunnen roteren in de behuizing. 
 
Tegelijk met de tweede print van de demonstrator zijn er drie soorten losse scharnieren geprint. Elk soort 
is drie keer geprint. Het eerst scharnier bestaat uit drie dezelfde delen met een as erin, zie Figuur 47. 
Deze as zit vast aan de twee buitenste delen. Het middendeel heeft een afstand van 0.5 mm met de 
andere twee delen en met de as. Het tweede scharnier bestaat weer uit drie dezelfde delen en een as. Dit 
keer zit de as vast aan het middendeel. De speling tussen de as en de buitenste delen is nu 0.5 mm. Het 
laatst scharnier is gebaseerd op het scharnier dat in de gadget sleutelhanger zit. Dit scharnier bestaat 
weer uit drie delen met een as. De as zit vast aan het middendeel en heeft twee kegelvormige uiteindes. 
Deze uiteindes passen in de kegelvormige gaten van de andere twee delen. Die twee delen zitten ook 
weer aan elkaar vast om ervoor te zorgen dat het scharnier niet uiteen valt.  
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Figuur 47: Draagstructuren aangebracht in Magics 

 
De eerste twee scharnieren in aluminium zijn mislukt. Alle onderdelen waren aan elkaar vast gesmolten. 
Bovendien waren de scharnieren zo klein dat de assen braken bij het verwijderen van het scharnier van 
de bodemplaat. Dit gebeurde met schroevendraaier en hamer, dus dat was misschien ook niet de meest 
geschikte methode. Wel blijft dat de scharnieren niet zouden functioneren. De demonstrator in zijn 
geheel printen zou dus ook niet mogelijk zijn met de scharnieren die er op zitten. 
 

 

Figuur 48: Scharnier dat in een keer geprint kan worden 

 
Het derde scharnier is wel gelukt, zie Figuur 48. Deze was ook een stuk groter, in verband met de dikte 
van de kegels. De assen zijn niet vast gesmolten en de onderdelen kunnen los van elkaar bewegen. 
Hoewel dit scharnier groter is, is de speling tussen de verschillende onderdelen kleiner, namelijk 0.3 mm 
aan elke kant. 
 
Een horizontale as met 0.5 speling zal dus, gemaakt van aluminium, vast smelten aan het scharnier. 
Wordt de as aan beide kanten kegelvormig met een hoek van 45 graden in plaats van cilindrisch, dan zal 
dit niet gebeuren. De ruimte tussen de onderdelen hoeft maar 0.3 mm te zijn. Het nadeel van een 
kegelvormige as is dat deze een stuk groter (dikker) moet zijn dan een cilindrische as, wat het scharnier in 
totaal een stuk groter maakt.  
 

6.5 Conclusie 
De demonstrator en gadget zijn meerder malen geprint en verbeterd. De bewegende vleugels van de 
demonstrator bleken niet mogelijk en zijn vervangen door roterende propellers. Voor de rest waren er 
problemen met de scharnieren, het logo en de juiste positionering met bijpassende draagstructuren. Ook 
de gadget had verbetering nodig op het gebied van draagstructuren.  
 
Het uiteindelijk resultaat voldoet aan de verwachtingen die de stakeholders en opdrachtgevers hadden. 
De demonstrator en gadget worden mooi en leuk gevonden. De demonstrator zal bruikbaar zijn voor 
acquisitie en heeft zijn doel daarmee gehaald.   
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Voor deze bachelor eindopdacht zijn ontwerprichtlijnen opgezet en zijn een demonstrator en gadget 
ontworpen. De ontwerprichtlijnen geven de ontwerpregels van SLM met betrekking op overhang, gaten, 
dunne wanden en draagstructuren weer. De grootste beperking van de vormvrijheid van SLM is het feit 
dat op los poeder geen product gebouwd kan worden. Oppervlaktes moeten dus ondersteund worden.  
Er worden aanwijzingen gegeven voor het optimaliseren van het ontwerp op het gebied van 
nauwkeurigheid, oppervlaktekwaliteit, productiesnelheid en gewichtsbesparing. De positionering van het 
product speelt hierbij een grote rol.  
 
De demonstrator is zo ontworpen dat deze alle voordelen van SLM op het gebied van vormvrijheid 
weergeeft. Dit zijn nauwe gebogen kanalen, een inwendige structuur, bewegende onderdelen en een 
organische vorm. De demonstrator weergeeft dit in de vorm van een vliegtuig die de associatie met het 
NLR wekt. De demonstrator bestaat uit drie delen die door middel van scharnieren aan elkaar zitten. Elk 
deel kan van een ander materiaal gemaakt worden. De organische vorm zit in het voorste deel, de 
bewegende onderdelen zijn de propellers in de motoren en de kanalen en inwendige structuur zitten in 
het middelste en achterste deel. Het achterste deel bevat ook nog het NLR logo. Alle stakeholders vinden 
de demonstrator leuk en bruikbaar.   
 
De gadget is ontworpen als relatiegeschenk als dank voor een geleverde dienst, product of 
samenwerking. De richtprijs voor de gadget is 20 euro. Dit bleek nog vrij lastig te realiseren, veel 
optimalisatieslagen waren hiervoor nodig. Het voornaamste struikelblok hierbij was de lange 
productietijd in combinatie met weinig producten die op een bouwplatform passen. Uiteindelijk is een 
wireframe raket ontworpen met het logo van het NLR aan de onderkant. Deze kan door middel van een 
haakje vastgemaakt worden aan een sleutelbos of opgehangen aan een rand. De gadget kost ongeveer 14 
euro, wat nog steeds vrij veel is voor een sleutelhanger.  
 
De uiteindelijk versie van de demonstator is nu slechts in één materiaal geprint. Om meer toegevoegde 
waarde te hebben zal deze vaker in meerdere materialen geprint moeten worden zodat verschillende 
materialen gecombineerd kunnen worden in een vliegtuig. Ook is het aan te raden een demonstrator met 
en zonder nabewerking te hebben, om daarin het verschil te kunnen tonen.  
 
In deze bacheloropdracht waren er meerdere iteraties nodig om tot een goed product te komen. Het is 
uiteraard niet de bedoeling dat dit bij elk product gebeurd. Het is daarom aan te raden elk product te 
laten controleren door iemand met ervaring met SLM. De draagstructuren kunnen ook het beste 
aangebracht worden door iemand met ervaring op dat gebied. Bij het NLR wordt deze ervaring nu 
opgebouwd. Het is dan ook te verwachten dat de productie met SLM steeds beter zal verlopen. 
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Appendix A Overzicht materialen 
 

Materiaal Inconel718 Ti64 AlSi10Mg 

Richtprijs €/kg 190 520 65 

Min. wanddikte 0.2 mm 0.2 mm 0.5 mm 

Min. gatdiameter 0.55 mm 0.5 mm 0.7 mm (tussen 0.7-1.0) 

Dichtheid gr/cm3 8,2 4,43 2,64  

Volume rate cm3/hr 7,2 8 16 

 
Appendix B Ontwerprichtlijnen 
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Appendix C Vragen aan stakeholders 
 

Functionaliteit 
 Welke functies moeten in de demonstrator zichtbaar worden? 

 Wil je alle functies in een demonstrator, of zou je liever een paar demonstrators hebben 

met een of meerdere functies? 

 Welke eisen en wensen heb je aan de demonstrator? 

 Wat voor ideeën heb je bij de demonstrator, hoe zie je het voor je? 

 Van wat voor materiaal zou je de demonstrator willen hebben? 

Uiterlijk 
 Hoe groot zou je de demonstrator willen hebben? 

 Moet de demonstrator een esthetische waarde hebben?  

 Moet de demonstrator herkenbaar zijn als een echt product, of kan het een abstracte 

samenvoeging zijn van functionaliteiten? 

 Moet er een ‘fun’ aspect aan zitten? 

 Gebruik  
 Hoe denk je dat je de demonstrator zal gebruiken? Kun je een situatie beschrijven? 

 Welke punten tijdens het gebruik van de demonstrator zijn belangrijk? 

 Wat voor toelichting zou je de demonstrator geven, wat voor verhaal wil je erbij 

vertellen? 

 Hoe vaak zou je de demonstrator gebruiken en hoe lang moet deze meegaan? 

NLR in demonstrator 
 Zijn er producten van het NLR waar het op zou moeten lijken? 

 Hoe moet het NLR zichtbaar worden in de demonstrator?  

 Zijn er typische kenmerken of specialiteiten van het NLR die je graag terug zou zien in 

het ontwerp? 
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Appendix D Toetsing aan eisen en wensen 
demonstrator 
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Appendix E Toetsing aan eisen en wensen 
gadget 
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Appendix F Plaatsen van draagstructuren 
Het aanbrengen van draagstructuren kan automatisch met Magics. Dit geeft geen garantie dat het 
product uit de machine komt zoals gewenst. Draagstructuren moeten stevig en verwijderbaar zijn, 
moeten het poeder niet blokkeren of andere draagstructuren doorkruizen. Voor het beoordelen en 
veranderen van draagstructuren worden hier een paar voorbeelden gegeven. 
 

Stevigheid 
Draagstructuren moet stevig genoeg zijn. De draagstructuren moeten bestendig zijn tegen de spanningen 
die ontstaan in het object en tegen de kracht van de veger. Bij te weinig stevigheid scheurt de verbinding 
tussen de draagstructuren en het object of verbuigt het object.  
 

 
Deze gadget had te weinig ondersteuning, slechts één puntstructuur. Hierdoor werd het object instabiel 
en heeft de veger het om geduwd.  
 
 

 
Deze vleugel scheurde los van de bouwplaat. De draagstructuur is hier verbeterd door het contact 
oppervlak met het object te verbeteren. De teeth zijn breder gemaakt en de inkepingen minder hoog. De 
lijnen in de dwarsrichting zijn langer gemaakt zodat deze beter de kracht van de wiper kunnen opvangen. 
Ook lopen deze door tot de rand van de vleugel.  
 
De mate waarin de smalle onderdelen verstevigd moet worden is ook afhankelijk van verbinding met 
eventuele andere delen. Wanneer een onderdeel vastzit aan een stevig deel, zoals een romp, zal deze 
minder eenvoudig verbuigen. 

 
Verwijderbaar 
De draagstructuren moeten na productie weer verwijderd kunnen worden. Dit betekent dat de 
verbinding tussen het object en de structuur niet te stevig moet zijn in vergelijking met het object zelf. 
Ook moeten de draagstructuren bereikbaar zijn voor gereedschap om het te verwijderen. 
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De draagstructuren in de motoren konden niet verwijderd worden omdat ze niet bereikbaar zijn voor 
gereedschap. 
 

 
In plaats van de door Magics voorgestelde stevige blokstructuur is voor de rand een lijnstructuur 
toegepast. De wand is maar 0.5 mm breed, de blokstructuur zou bijna even sterk zijn als de wand. Ook 
zitten er in het midden puntstructuren in plaats van de voorgestelde lijnstructuren. Puntstructuren zijn 
eenvoudig met de hand of een tang te verwijderen.  

  
Poeder 
Bij te dichte draagstructuren kunnen deze het poeder tegenhouden waardoor dit poeder pas bij het 
loshalen van de bouwplaat te voorschijn komt. Dit is verspilling van materiaal en zo komt los poeder 
ongewenst buiten de machine. 

 
Links is de door Magics aangemaakte blokstructuur. Omdat het poeder niet op een andere manier uit de 
holte kan, moet dit via de blokstructuur. Rechts zijn de buitenste randen verwijderd zodat het poeder niet 
pas tijdens het verwijderen van de bouwplaat te voorschijn komt.  
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Kruizende draagstructuren 
Wanneer Magics zelf standaard draagstructuren aanmaakt zitten hier vaak fouten in. Alle draagstructuren 
die een andere draagstructuur of het object zelf kruizen worden in Magics rood weergeven. Vaak zijn dit 
onzinnige structuren die verwijderd kunnen worden. Soms is het echter een structuur die daar zeker wel 
moet zijn, maar die toevallig een andere doorkruist. In dat geval is de draagstructuur handmatig aan te 
passen.  
 

 

Figuur 49: draagstructuren aanpassen in Magics 

 
De groen gemarkeerde draagstructuren in Figuur 49 kruizen een andere draagstructuur en moeten dus 
verwijderd worden. Handmatig zijn in plaats daarvan kortere draagstructuren toegevoegd.  
 
 
 
 
  
  



 

   | 77 

 

Appendix G Kostenschatting 
De kostenschatting voor een compleet vol platform kost erg veel tijd. Omdat het handig is een 
kostenschatting te hebben voordat alle werkvoorbereiding af is, is er gezocht naar een simpel model voor 
een grove kostenschatting. Om een grove kostenschatting te maken moeten alleen het volume, de 
hoogte en het materiaal bekend zijn.  
 
De productiekosten zijn afhankelijk van de volgende dingen: 

 Materiaalkosten (afhankelijk van volume) 

 Machinekosten (afhankelijk van productietijd) 

 Personeelskosten (afhankelijk van manuren) 

De materiaalkosten zijn te berekenen met de dichtheid van het materiaal en de prijs per kg, te vinden in 
Appendix A. Van het model moet het volume bekend zijn. 
 
De machinekosten zijn het aantal uren dat de productie duurt maal ongeveer 100 euro. De productietijd 
is afhankelijk van het aantal lagen (recoating time) en de lasertijd. De recoatertime is volgens AutoFab 10 
seconden per laag. Een laag is 0,05 mm. De productietijd per mm is dus 3 minuten en 20 seconden. Het 
verhogen van een product terwijl het volume gelijk blijft kost dus 5,55 euro per millimeter.  
 
In AutoFab wordt berekend hoeveel afstand de laser moet afleggen. Er wordt onderscheid gemaakt in de 
soort afstand: contour, support, hatch of iddle distance. Per afstand gebruikt de laser een andere 
snelheid. Ook per materiaal is deze snelheid anders. Met de hand is de totale lasertijd niet te berekenen 
aangezien niet te achterhalen is hoeveel afstand van elk soort de laser aflegt.  
 
Er zal dus een soort gemiddelde lasertijd per volume achterhaald moeten worden voor elk materiaal. 
Hiervoor is gekeken naar de gemaakte productietijdberekeningen van aluminium voor de gadgets. Bij de 
wereldbol, raket sleutelhanger en notititieblokhouder is gekeken naar het aantal lagen, het volume en de 
totale productietijd. Het aantal lagen maal de recoatertime is van de totale productietijd afgehaald. 
Vervolgens is de overgebleven lasertijd gedeeld door het volume. De lasertijd per volume was 20,96 
cm

3
/h, 24,1 cm

3
/h en 22,1 cm

3
/hr. Voor een grove kostenschatting kan er worden uitgegaan van 

ongeveer 22 cm
3
/h.  

 
De productietijd voor aluminium is samen te vatten in de volgende formule: 
Productietijd in uur = (hoogte in mm*3,33 minuten)/60 + volume in cm

3
 / 22 cm

3
/h 

Productietijd = hoogte*0,055 + volume/22 
Met productietijd in uren, hoogte in mm en volume in cm

3
. 

 
Als het precieze aantal lagen bekend is, kan ook gebruik worden gemaakt van de volgende formule: 

Productietijd = lagen/360 + volume/22 
 

De materiaalkosten is het volume * dichtheid * prijs/gewicht. Voor aluminium is de formule als volgt: 

Materiaalkosten = volume *2,65 * 65*10-3 = volume * 0,17225 
Volume is in cm

3
. 

 
De manuren bestaan uit uren voor de voorbereiding van de machine en CAD model, het zeven en 
aanvullen van materiaal tijdens productie, de machine leeghalen en de producten van bodemplatform 
afhalen na productie. Hoeveel materiaal moet worden aangevuld en hoeveel tijd het kost om de 
producten van de bodemplaat af te halen is afhankelijk van hoe lang de machine aanstaat en hoeveel 
draagstructuren er zijn. Kortom, dit is niet te herleiden tot volume en hoogte van producten. Er kan wel 
een minimaal bedrag gegeven worden. De kostenschatting van de uiteindelijke gadget is qua manuren vrij 
standaard en kan als leidraad gebruikt worden. In deze schatting zijn de kosten van de manuren 1700 
euro.  
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De totale kosten van een product van aluminium kan dus als volgt samengevat worden: 
Productiekosten = 100*productietijd + materiaalkosten + personeelskosten 
Productiekosten = 100*(hoogte*0,055 + volume/22) + volume * 0,17225 + 1700 

Productiekosten aluminium = hoogte*5,5 + volume * 4,72 + 1700 
Met hoogte in hoogte in mm, volume in cm

3
 en kosten in euro.  

 
Let wel op, dit zijn de kosten voor het aanzetten van een hele machine, niet voor een enkel stuk. Voor 
deze berekening moet bekend zijn hoeveel objecten op het platform passen. Het totale volume hiervan 
moet worden gebruikt in de berekening. Door de totale productiekosten te delen door het aantal 
producten op het platform kan de kostprijs per stuk worden bepaald. In de personeelskosten wordt er 
vanuit gegaan dat het materiaal van de machine niet verwisseld hoeft te worden. Anders zouden er ook 
nog uren voor het schoonmaken van de machine bijkomen. De bovenstaande berekening geldt ook alleen 
voor aluminium. Voor andere metalen moet opnieuw de machinetijd per volume berekend worden, net 
als de materiaalkosten per volume. Deze berekening gaat uit van een laagdikte van 0,05 mm. Bij een 
andere laagdikte zal de recoatertime verschillend zijn.  
 
Om te controleren of de bovenstaande grove kostenschatting klopt wordt er een controleberekening 
uitgevoerd. Hiervoor wordt de wireframe raket genomen. De hoogte van de raket is 52 mm en het 
volume per stuk is 1 cm

3
. Er passen 217 raketten op het platform. Het totale volume is dus 217 cm

3
. 

Productiekosten = 52*5,5 + 217*4,72 + 1700 = 3010, 24. Volgens de gemaakte kostenschatting zijn de 
totale kosten 2811,00 euro, dit wordt afgerond naar 3000. Oftewel, de berekening lijkt hier aardig te 
kloppen. Hierbij moet wel gezegd worden dat de personeelskosten niet gecontroleerd zijn. Dat deel van 
de formule is namelijk gebaseerd op de kostenschatting van de wireframe raket.  
 
Voor de materialen Inconel 178 enTi64 is ook een gemiddelde productievolume/uur bepaald. De 
kostenschatting voor die materialen is als volgt:  
 
Productiekosten = 100*(hoogte*0,055 + volume/10,4) + volume * 2,3 + 1700 

Productiekosten titanium = hoogte*5,5 + volume * 11,9 + 1700 
 
Productiekosten = 100*(hoogte*0,055 + volume/12,2) + volume * 1,56 + 1700 

Productiekosten inconel = hoogte*5,5 + volume * 9,76 + 1700 



 

 

 

 

 

 

 


