
Wat gaan wij en U doen vandaag 

Agenda:  Teqnow 3D print workshop 
 

 Voorstelronde 

 Korte presentatie met uitleg over FFF & SLA 

 Model behandeling envisionTEC Magics 

 Presentatie & aansluitend workshop 

 Job genereren envisionTEC RP & printer aansturen 

 Presentatie & aansluitend workshop 

 Tijdens de workshops demonstratie Mass Portal FFF printers 

 Afsluiting 
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Welkom, even aan u voorstellen 

Wie zijn wij 
 

Wimar Vegers, accountmanager  

Ernest Heuperman, applicatie engineer 

André Mulder, Vink Kunststoffen 

Dennis Lieffering, accountmanager 
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Brilliant Technology 
 

In 2008 opgericht als sieraden specialist en zusterbedrijf van CNC Consult & 
Automation (sinds 1995). Door de synergie van beide bedrijven met ervaring in 
verschillende industrieën bedienen wij een brede industrie met professionele 3D 
oplossingen in software, 3D printers, trainingen & support. 



Additieve technologie: FFF 

Fused Filament Fabrication  
 

 Thermoplast aangebracht door thermische extruder, enkel of meervoudig 

 Draad (Filaments van PLA & ABS) met additieven 

 Lage resolutie modellen 

 Relatieve lage start investering en materiaal kosten 

 Thuis, hobby & industriële printers 

 “Ready to use” educatief, technisch & design producten 
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Additieve technologie: Stereolithografie 

Stereolithografie (SLA)  & Digital Light Processing (DLP) 
 

 Fotopolymeer uitharden met licht door projectie of LASER scanning 

 Lage tot hoge resolutie modellen (micro prototyping) 

 Gemiddelde model kosten 

 Vloeistof: Resin met was en andere additieven gebonden acrylaten  

 Printers geschikt voor klein atelier tot industriële toepassingen 

 Model als half fabricaat of eindproduct 

 Toepassing: Medisch, dental, educatief, technisch & design producten 
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Additieve technologie: de verschillen 

Fused Filament Fabrication (FFF of FDM) 

 Laagdikte:  0,1 – 0,7 mm | Bouwvolume vanaf 180x180x200mm en groter 

 Supports mogelijk (ook in ander materiaal met dual extruder) 

 Voordeel: Lage investering, echte kunststoffen, oplosbaar support mogelijk,  

 Nadeel: Lage oppervlakte kwaliteit, poreus, matig af te werken 

 “Ready to use” 
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Stereolithografie (SLA)  & Digital Light Processing (DLP) 

 Laagdikte : XYZ vanaf 0,015 – 0,150 mm | Bouwvolume vanaf 30x40x100mm en groter 

 Supports in eigen materiaal 

 Voordeel: Hoge resolutie, glad oppervlak, goed na te bewerken, homogeen, snel 

 Nadeel: Geen oplosbare supports,  1 item net zo snel als 10 stuks 

 Model als half fabricaat of eindproduct 



Techniek van SLA met DLP® 

 Bitmap projectie door DMD chip 
 - Snel door projectie van volledige bouwoppervlak 
 - Bouwtijd onafhankelijk van het aantal modellen 

 Helderheid & uniformiteit 
- Compensatie door creëren van grijswaarden 

mW/dm²

Projectie zonder 
compensatie 

Projectie met 
compensatie 
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SLA: Variatie in voxelhoogte 

25 micron voxel hoogte 100 micron voxel hoogte  

± 4 mm 

             Weinig stepping               Veel stepping  

± 4 mm 



Bouw platform 
(verplaatsbaar 

in hoogte) 

Materiaal 

reservoir 
(PSA) 

Projectie Unit 
(DLP®) 

DLP: Machine opbouw 
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DLP: Print simulatie 

  Versnelde weergave  
   van het printen 
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Vragen 
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Workshop werkplan: Ontwerp naar model 

•  
 

CAD model is opgeslagen als enkelvoudige STL file 

1) envisionTEC Magics software 
 Controle model 

 Oriëntatie 

 Aanbrengen support structuur 

2) envisionTEC RP software 
 Buildstyle kiezen 

 Modellen nesten 

 Voxel mask genereren & Job opslaan 

3) Micro Controller software 
 Aansturing Micro 

 Job laden  

 Job starten 
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Workshop: envisionTEC Magics 

•  
 

Stappenplan Magics: 
 

 STL controleren & repareren 

 Model oriënteren t.o.v. platform 

 Surfaces  markeren 

 Surfaces creëren 

 Supports genereren 

 Model opslaan 

 Support exporteren 
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Workshop: envisionTEC RP 

•  
 

Stappenplan envisionTEC RP 
 

 Nieuw platform (buildstyle) selecteren 

 Modellen & supports importeren 

 Modellen verdelen op platform 

 Modellen op “0” levelen 

 Job genereren 
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Workshop: Printer aansturen 

•  
 

Stappenplan Micro Controller 
 

 Controleren of bouwplatform 

en resin schoon zijn. 

 Connect met Micro 3D printer 

 Light engine (projector) starten 

 Bouwplatform homing naar “0” 

 Load Job 

 Start Job 
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Vragen 
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Dank voor uw aandacht! 

Het team van Brilliant Technology  

Titaniumlaan 86, 5221CK 

‘s-Hertogenbosch, Netherlands 

Tel: +31 (0)73 711 07 08 

Informatie: info@bt3d.nl 

Printservice: print@bt3d.nl 

www.bt3d.nl 
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