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Snel wisselen van printjob belangrijker 
dan complexe automatisering

Sisma: volledig open so!ware
Sisma biedt de gebruikers van de mySint 300 alle ruimte om poeders 
te gebruiken naar eigen keuze. Ook alle parametersettings zijn vrij 
toegankelijk en kunnen gewijzigd worden als het nodig is af te wijken 
van standaard procesparameters. Op dit punt verschilt de Italiaanse 
machine duidelijk van het zustermodel van Trumpf. 

Sisma mySint 300: 
flexibiliteit in 3D 
metaalprinten
De productiviteit van een 3D metaalprinter zit in slimme details. Daar heb je geen 
omvangrijke automatiseringssystemen voor nodig, vinden de engineers van het Italiaanse 
Sisma. De nieuwe mySint 300 is niet alleen qua bouwvolume groot genoeg voor industriële 
toepassingen. Een aantal slimmigheden in het concept vergroot de productiviteit. 

Sisma ontwikkelt de 3D metaalprinters in de joint venture met 
Trumpf. De productie vindt plaats in de gezamenlijke, pas 
uitgebreide fabriek in Noord-Italië. De nieuwe mySint 300 is de 
eerste machine die in de joint venture werd ontwikkeld met 
het oog op echte serieproductie. bij jobbers, die telkens andere 
producten op de machine hebben. Met de 500W laser print de 
machine tot 25 cm3 materiaal per uur. 

Geen automatisering
Waar het concept van deze metaalprinter zich in onderscheidt, is 
de mate van automatisering. De machinebouwer slaat een 
andere weg in dan enkele andere fabrikanten. Zo kiest men 
niet voor automatische producthandling. Dit heeft alles te 
maken met de doelgroep waarvoor deze 3D metaalprinter 
bedoeld is. Giulio Calgaro, sales manager: “De opbouwtijd van 
een product is te lang in vergelijking met de vervolgprocessen. 
Daardoor is automatisering volgens ons niet zinvol. Als je telkens 
hetzelfde product maakt wellicht wel; niet als je zoals de meeste 
toeleveranciers steeds een ander product print.” En dat is de 
doelgroep waarop deze machine zich richt: de toeleveranciers met 
een grote productvariatie. 

Wel snel wisselen van printjob
Elk product dat uit een 3D metaalprinter komt, moet minstens 
één, meestal meerdere vervolgbewerkingen ondergaan. Minimaal 
het verwijderen van support en losmaken van het bouwplatform, 
vaak nog een verspanende nabewerking om pasvlakken aan 
te brengen én eventueel een thermische behandeling. De 
engineers vinden dat het zinvoller is om de machine zodanig 
te bouwen dat je snel van printjob en materiaal kunt wisselen. 
Daarom heeft de mySint 300 twee cilinders waarin de voorraad 
poeder zit opgeslagen, 75 kilo in elke cilinder. Dit is 2,5 keer het 
maximale printvolume: je kunt dus meerdere printjobs achter 
elkaar uitvoeren zonder materiaal bij te moeten vullen. De 
afsluitkap in de machine zorgt ervoor dat bij het wisselen van het 
bouwplatform het poeder onder beschermgas (stikstof of argon) 

Ondanks de compacte afmetingen haalt de mySint 300 een bouwhoogte 
van 400 mm.
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Procesmonitoring in mySint 300

blijft. Hot swappable dus. De recoater 
is gebaseerd op een gepatenteerde 
technologie die voor een hogere 
repeteernauwkeurigheid zorgt.

Voordelen rond bouwplatform
De keuze voor cilinders en daarmee ronde 
bouwplatform is al eerder ingegeven. 
Ook de eerste machine, de mySint 100, 
heeft een rond bouwplatform. Behalve 
dat dit eenvoudiger te reinigen is na een 
materiaalwissel, leent het ronde platform 
zich met name beter voor de nabewerking. 
“Het platform kan na het opbouwen zowel 
op een CNC frees- als een draaimachine 
worden gebruikt”, verduidelijkt Giulio 
Calgaro. Omdat het bouwplatform op 
een nulpunt spansysteem is gebaseerd, 
kunnen de onderdelen direct nauwkeurig 
in de CNC machine worden geplaatst voor 
de verspanende nabewerking. 

400 mm in Z-richting
De mySint 300 is daarnaast zo gebouwd, 
dat de Z hoogte liefst 400 mm bedraagt, 
wat hoog is vergeleken met de compacte 
afmetingen van de machine (300 mm 
rond bouwplatform). Dit geeft extra 
mogelijkheden bij het oriënteren van de 
grote producten, wat soms noodzakelijk 
kan zijn om teveel thermische spanningen 
tijdens het opbouwen te vermijden. Het 
platform dat Sisma gebruikt, is een eigen 
ontwikkeling. Dat wordt net als de cilinder 
met water gekoeld en kan door twee 
stekkers los te maken gewisseld worden. 
Sisma heeft voor de mySint 300 een 
gemotoriseerde trolley ontwikkeld voor 
het verwisselen van de cilinders. Hiermee 
kan binnen een half uur een bouwplatform 

worden gewisseld en de volgende printjob 
worden gestart. Een laatste punt waaruit 
de industriële inzetbaarheid blijkt, is 
dat de filters een extra lange levensduur 
hebben. Pas na 3 tot 5000 uren moet het 
vervangen worden. De geïntegreerde 

zeefinstallatie kan enkele honderden kilo’s 
poeder per uur zeven. Optioneel is er voor 
de machine nog een uitpakstation. De 
bouwcilinder wordt eerst in de machine 
afgesloten en dan naar het uitpakstation 
getransporteerd. 

Sisma integreert procesmonitoring in de nieuwe 3D 
metaalprinter. Met een camera wordt van elke laag metaal die 
de machine print een beeld gemaakt. Dat wordt samen met de 
procesparameters opgeslagen. De beeldherkenningssoftware 
herkent porositeit tijdens het opbouwen. Afhankelijk van de 
instellingen geeft de machine een waarschuwing of stopt als 
een grens wordt overschreden. Deze alarmering is per product 
instelbaar. 

www.sisma.com

www.promascnc.nl  

Het monitoringsysteem van de Sisma mySint 300 controleert 
de opbouw van elke laag en slaat deze gegevens op. 


