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3D printing:
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Kortrijk, 14 juni 2016 van 18 tot 21.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 14 juni 2016 van 18 tot 21.30u 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. 

Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 150 euro.

Studenten en alumni van de opleiding Integrale 
Productontwikkeling en alumni van de opleiding Additive 
Manufacturing betalen slechts 135 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit 
hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw KMO-portefeuille. 
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

18.00 High-level opportuniteiten en caveats in 3D 
printing 
Simon Vermeir (SIRRIS)

19.30 Broodjespauze

20.00 Lessons learned in 3D printing - case reports: 
3D printed tooling en Ono Social Robot 
Yannick Christiaens  
(UGent, Department of Industrial Systems 
Engineering and Product Design)

3D printing: lessons learned

In de maakindustrie is 3D printing en bij uitbreiding 
additive manufacturing onweerlegbaar een trending topic.
De opportuniteiten zijn gigantisch met een geschatte 
markt van 4.7 miljard $ in 2020 volgens Wohlers 
Associates. Toch is dit vaak geen plug and play 
technologie, zowel vanuit perspectief van designers 
als manufacturers. Frequent wordt bij transitie vanuit 
klassiek design en productie naar 3D printing een 1 op 
1 vertaling gehanteerd, met vaak desastreuze gevolgen. 
Bijgevolg helpt het a priori onderkennen van specifieke 
issues in het design- en productieproces inzake 3D 
printing u ongetwijfeld bij de meer efficiënte creatie van 
een finaal product dat volledig aan uw initiële wensen 
voldoet.

In deze high-level sessie verruimen experts uw blik 
op de talloze mogelijkheden van 3D printing en wijzen 
u tegelijk op klassieke valkuilen bij deze overgang. 
Vanzelfsprekend wordt ook het financieel kostenplaatje 
van deze transitie onder de loep genomen. 

Doelgroep

Designers, productieverantwoordelijken en managers 
uit de maakindustrie met professionele interesse in 3D 
printing

Organisatie

Stuurgroep Wetenschap en Technologie van het 
Postuniversitair Centrum Kulak  
I.s.m. Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) UGent


