wetenschap toegankelijk maken
apparatuur

fabrication laboratory

1000 wereldwijd

http://www.fablabgroningen.nl/

winand slingenbergh

check lijstje

MIT
kelder launch café
postnl gebouw

http://maakplek.nl/

400m2 werkplaats
toevoegen materiaal

additive manufactoring

"computergestuurde lijmpistolen"
weinig materiaalverlies
kleine oplagen

voordelen

goedkoop
snel aanpassen

geen mal kosten

ontwerp

prototypen
kleine oplagen
expertise nodig

beperkingen

20% mislukt

eerder uren

dan minuten

wordt beter

maar nooit ideaal

printtijd
projet kost 60K
prijs

3D printers

licenties verlopen

prijzen naar beneden

daardoor hobbist bezig
bouwstructuur

medische 3D prints

http://www.davidbakker.nl/
http://maakplek.nl/
database 3D ontwerpen

laten printen
door bedrijf

organen
nog niet reeel

medische goedkeuring

chocolade

door locale makers
nederlandse open source
3D printer
betaalbare 3D printers

https://www.3dhubs.com/

voedsel

3D print hypes

https://www.shapeways.com/

laten printen

http://maakplek.nl/maakonderwijs

cellen hechten er aan

implantaten

http://www.thingiverse.com/

tip: zoek op 'ikea'

stuk schedel

tno brood

samenvatting door

david bakker
linkjes die handig zijn

paddestoelen groeien
kruiden groeien

cement printers
pre fab

https://ultimaker.com/en

huizen

canal house

www.prusaprinters.org

http://www.hulotech.nl/
automatiseren
innovatie

buiten lichaam

PET flessen naar fillament

prothese

raket motoren

doen

metaal
unieke vormen
space x

klant specifiek
spuitgieten

paar honderd euro

3D printen

leveren

wedstrijd

met zoveel mogelijk 3D print parts
groningen doet mee

game controller

beste ontwerp

werkend prototype
reprap

.. jaar verplichting

prusa ontwerp

nu 40 man bedrijf
straks 4 materialen kop

onderdelen

klein onderdeel

goedkoper

geen voorraad nodig

grippers robot

creative commons licence

Praktijkvoorbeelden

onderdelen koffieapparaat

uit productie

spatborden brandweerauto
matrijzen
daar is geld te verdienen

voorbeelden

SMC050
3D printen

ultimaker
open vs closed

3 week levertijd

vs regulier

daar lagere kwaliteit

3e wereld?

wachten op

patenten
langzamere innovatie

vaak 99% hetzelfde
machine is gecertificeerd
juridische vraag
alleen met toestemming

makkelijk aanpasbare producten

genruiksvriendelijker
sneller

lood probleem?

kwaliteit prothese

onderbeen

R&D door hobbyisten

netflix van voorwerpen

toekomst

toegevoegde waarde

aanvulling huidige productietechnieken
99%

innovatie delen

open source idealen

mass customization
snelle levertijd

verplicht te delen

delen met wereld

hobbyisten verbeteren

makerbot

dag printen
vs

gebruiksvriendelijk

op open source gebouwd

metalen jacht onderdelen

:)

goedkoop

copyright > copyleft

spare parts
staal + rubber

anders anders maken

elon musk

3D printer bouwen

lage opstartkosten

meerdere versies

kwaliteit consistent

3D printen raket motoren

spareparts

mal 50k

vereist bedrijf
90% recycle

richt loorbach

medisch

solide materiaal

recyclen van kunststof

lokaal printen

industrieel
landelijke leverancier

niet lucht vervoeren

CAD > printer

tekening > printer

ultimaker

nog niet commercieel inzetbaar

De volgende industriële revolutie?

maak onderwijs conferentie in groningen

amsterdam

nozzle brons
zwaar metaal niet in print
3D scanners

welke prothese?
vragen

vragen

goedkeuring prints

3D scannen voorwerpen

scannen > printen
huidige beperking

sleutelhangs printen

namaken producten

wat doet fablab

tot
prototypen

"tomorrow's trends today"

http://www.smc050.nl/

winand slingenbergh
sprekers 3D printen

richt loorbach
48e editie

fablab groningen
maakplek

hulotech 3D printing

mei

volgende

silicon valley
antje meindersma
mensen

met dochter

leia

jarno duursma
martine

SMC050

gefeliciteerd

bestuur SMC050

radyus
junction

door

nom
gemeente groningen
sponsoren

innuendo fotografie
alledaags
martiniplaza
iwink
protime

youtube
video online

protime
week na nu

https://www.youtube.com/user/SMC050

veel data
computer weet niet wat belangrijk is

goedkeuring
bouw goedkeuring

duurt lang
kost veel

