O5 – Spletni seminar namenjen vzpostavitvi
strateških smernic v prihodnje

- Aktivnost 1 Spletni seminarji o uporabi v tradicionalnih
sektorjih.
- Aktivnost 2 Spletni seminarji o tehnologijah 3D tiskanja
in uporabljenih materialih.
CEIPES
1

ERASMUS3D+
Training material for developing 3D printers.
Številka projektne pogodbe
2015-1-DE02-KA202-002496-1

Dokument je zaščiten z licenco
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

"Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča
avtorjev in Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebujejo."
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1. Načrt za 5 spletnih seminarjev
26. in 30. oktobra so bile izvedene aktivnosti vezane na output 5, projekta Erasmus 3D+
(E3D+): te aktivnosti so zajemale 5 spletnih seminarjev, učni cilji projekta in vsebina učnih
enot, ki jih je sestavil konzorcij, so bili podrobno opisani. Vsi seminarji so bili posneti in si jih je
možno ogledati na internetni strani projekta in spletni učni platformi, tudi po implementaciji
outputov in po končanem projektu.
Vodja outputa je CEIPES, ki je tudi koordiniral promocijo, razvoj in izbiro internetne
konference. Vsak partner je vodil spletni seminar v skladu z učno enoto, ki jo je razvil.
5 internetnih videokonferenc je potekalo po naslednjem časovnem načrtu:
26..oktober 2017


10:00 spletni seminar 1: E3D+ Predstavitev projekta, vodenega s strani vseh partnerjev.



11:00 spletni seminar 2: E3D+ Podjetništvo in 3D tiskanje, vodja je CEIPES



12:00 spletni seminar 3: E3D+ Uporaba v tradicionalnih sektorjih, vodji sta KIT in STP

30. oktober 2017


16:00 spletni seminar 4: E3D+ Tehnologije 3D tiskanja, vodja je CETEM



16:30 spletni seminar 5: E3D+ Materiali za 3D tiskanje, vodja je CETEM
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2. Pred spletnimi seminarji…..
Med junijem in septembrom 2017, je konzorcij imel diskusijo o tem kako uporabljati spletni seminar.
Zahvala gre KIT, ki je uporabljal in delil svoj profil “Adobe Connect”, konzorcij je tako lahko uporabljal
to orodje. Izbira je bila tako v pomoč vsem, ki so hoteli uporabljati to orodje, tako gostom kot rednim
uporabnikom.
Orodje je bilo testirano dvakrat s strani vseh partnerjev in velikokrat s strani zaposlenih CEIPS, namen
je bil ta, da postane uporaba kar se da domača ter izdelava seznama gostov in rednih uporabnikov.
V času zadnjega srečanja E3D+ (Karlsruhe, Nemčija - 4th oktober 2017) je bil predstavljen program
spletnih seminarjev ter seznam, ki je vseboval navodila za pravilno uporabo spletnih učnih enot in
vodnik za vodje spletnih seminarjev.
V času oktobra 2017, je bila promocija spletnih seminarjev na spletni strani projekta
(http://www.e3dplus.ceipes.org/2017/10/18/are-you-ready-to-discover-the-3d-printing-follow-ourwebinars/), na facebook strani (https://www.facebook.com/E3Dplus) in tudi kot facebook dogodek
(https://www.facebook.com/events/1457943784291543/); vsak partner je promoviral dogodek na
svoji spletni strani in socialnih omrežjih. Tudi evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je
promoviralo spletne seminarje na svojii spletni strani pod rubriko dogodki:
http://www.eaea.org/en/home/events/webinars-on-3d-printing.html#.WfBCWnGpF9E.facebook

Slika 1: Promocija spletnega seminarja na facebooku
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V začetku oktobra 2017, je CEIPES objavil novice o spletnih seminarjih v rubriki “soba” za
konference.

3. Spletni seminar 1 ali “uvod”: predstavitev projekta
Ime spletnega

“Uvodni” spletni seminar: Predstavitev projekta

seminarja
Trajanje

45 minut

Govorci

KIT - The Karlsruhe Institute of Technology
CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione
e lo Sviluppo
CETEM - Asociacion Empresarial De Investigacion Centro
Tecnologico Del Muebley La Madera De La Region De Murcia
ŠTP – Štajerski tehnološki park

Udeleženci
Teme

52
1. Predstavitev spletnega seminarja, projekt in partnerske
organizacije (KIT)
2. Načrt spletnega seminarja. Možnost postavljanja vprašanj,
odgovori bodo podani na koncu seminarja. Navodila za uporabo
chat-a in ostalih orodij (CEIPES)
3. Interneta učna platforma (CETEM)
4. Predstavitev štirih modulov (STP)
5. Vse to je bilo mogoče doseči s finančno podporo Evropske
komisije programa Erasmus+ (KIT)
6. Vprašanja & odgovori
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Slika 2. Prvi spletni seminar

Povzetek tem.
KIT:
Spletni seminar se je začel s predstavitvijo projekta, njegovih ciljev in partnerjev konzorcija. KIT
je opisal pregled projekta od začetne ideje pa vse do končnega produkta, s poudarkom na
pomembnosti le tega za poklicna usposabljanja in izobraževanja.

CEIPES:
Za uvodnim delom je CEIPES opisal glavne vidike delovanja spletnega seminarja in programske
opreme spletnih konferenc: adobe connect.
Udeležencem je bilo pojasnjeno kako uprabljati chat za postavljanje raznih vprašanj, kako se
povezati s predstavnikom in kako biti deležen kvalitetnega steaminga.

CETEM:
V tretjem delu spletnega seminarja je bila predstavljena spletna učna platforma, ki smo jo
izdelali za IO3 projekta E3D+. CETEM je pojasnil naslednje značilnosti platforme:
a) Kaj je to?
b) Prednosti za trenerje in učence
c) Kako jo doseči in uporabljati?
d) Naučiti se vse o 3D tiskanju iz vašega doma, začeti s spletnimi seminarji še
danes, izvedeti več o uporabljenih materialih, ki so na voljo an spletni platformi.
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STP:
V tem delu spletnega seminarja je ŠTP predstavil in opisal 4 module, ki se navezujejo na 18
učnih enot, ki jih je ustvaril konzorcij projekta E3D+.
Vsak module je bil opisan in vsaka učna enota, ki ga sestavlja, ter ciljne skupine, za katere so
moduli namenjeni.

KIT:
Na koncu bo koordinator projekta predstavil pomembnost programa Erasmus+ ter potrebne
vire za razvoj projekta in učnih načrtov, kot so tukaj za učence poklicnih izobraževanj in
usposabljanj.

Vprašanja in odgovori.
Nobenih.

4. Spletni seminar 2: Podjetništvo in 3D tiskanje

Ime spletnega

Podjetništvo in 3D tiskanje

seminarja
Trajanje

45 minut

Govorci

CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione
e lo Sviluppo

Udeleženci
Teme

40
1. Podjetništvo in kvalitete podjetnika
2. Ustvarjanje in razvoj poslovne ideje
3. Podjetništvo in 3D tiskanje
4. Vprašanja & odgovori

9

Povzetek tem.
Centro Internazionale per la promozione dell’Educazione e lo Svilppo (CEIPES): Fulvio
Grassadonio
V prvem delu spletnega seminarja je bila na kratko predstavljena tema. CEIPES je udeležencem
predstavil seminar in pojasnil glavne učne cilje modula.

CEIPES: Eddy Sanfilippo
Prva tema spletnega seminarja je bil koncept podjetništva; opis glede na moderne in
pomembne teorije, opisani so bili osebni in okoljski dejavniki, ki vplivajo na ta proces. Eddy
Sanfilippo je tudi opisal, da je glavna lastnost, ki jo mora imeti oseba, biti dober podjetnik.

CEIPES: Carlotta Alessia Insalaco
V tem delu spletnega seminarja je bilo opisano to, kar se lahko smatra za poslovno idejo, kako
jo ustvarimo in razvijemo. Opisanih je bilo več vprašanj, ki jih mora imeti podjetnik vedno v
mislih, medtem ko razvija poslovno idejo.
Nato je bilo opisano, s čim se mora podjetnik soočati na tržišču (konkurenca, cene, raziskave
itd…)

CEIPES: Fulvio Grassadonio
V zadnjem delu spletnega seminarja je bilo opisanih več primerov dobrih podjetniških praks, pri
katerih je 3D tiskanje inovacija.
Opisana so bila glavna področja uporabe, pri ima 3D tiskanje velik pomen.

Vprašanja in odgovori.
Nič.
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5. Spletni seminar 3: Uporaba v tradicionalnih sektorjih
Ime

Novi sektorji uporabe 3D tiskanja

Trajanje

45 minut

Govorci

Karlsruhe Inštitut za tehnologijo (KIT): Volker Koch, Philipp Jager.
Štajerski tehnološki park (STP): Stefano Guardati & Matjaz Fras.

Udeleženci

46

Teme

1. KIT: Trendi: Trg 3D tiskanja se širi (novosti na splošno, analiza,
priložnosti in nevarnosti). Uporaba 3D tiskanja na Univerzi za
arhitekturo.
2. STP: Sektorji pričakujejo največjo porast uporabe 3D tiskanja
(medicina, zdravstvo, avtomobilska industrija, letalska industrija,
potrošništvo in elektronika).
3. KIT: Vprašanja & odgovori.

Povzetek tem.
Karlsruhe Inštitut za tehnologijo (KIT): Volker Koch & Philipp Jager.
V prvem delu seminarja smo pojasnili osnovne tehnične in socialne pomembnosti 3D
tehnologije. Pokazali smo trenutne tehnologije hitrega prototipiranja, s poudarkom na
tehnologijah, ki bodo spremenile trenutne proizvodne procese. V celotni zgodovini je prvič
mogoče, da lahko vsak posameznik uporablja to tehnologijo in ustvarja izdelke velike
natančnosti po razumni ceni. Proizvodni procesi se od prejšnjih procesov zelo razlikujejo in
vodijo k socialnim spremembam. Kot vsako novo orodje, tudi tehnologija 3D tiskanja spreminja
odnos in življenjske okoliščine uporabnikov. V primeru te tehnologije, so pričakovane
spremembe še posebej globoke in trajnostne. 3D tehnologija, ki je v današnjem času na voljo,

11

še ni popolnoma razvita, zato se pričakuje,
da

bodo

tako

učenci

kot

učitelji

konstantno razvijali svoje sposobnosti in
se kritično ukvarjali s to tehnologijo. Na
univerzi za arhitekturo so uporabili primer
izobraževanja, z namenom opisati metode
in procese, ki se jih mora vsak študent
naučiti, če hoče uporabljati to tehnologijo
na smiselni in uporabni način. Sposobni
bodo morali biti oceniti potencial 3D
tehnologije tiskanja.

Slika 3: Slika posnetka KIT.

Štajerski tehnološki park (STP): Stefano Guardati & Matjaz Fras.
V drugem delu webinarja, je STP predstavil glavne panoge uporabe 3D tiskanja, kjer se pričakuje
največja porast uporabe te tehnologije. S kratko predstavitvijo prihodnjih trendov, so poudarili
dejstvo, da hitro prototipiranje ne bo prevzelo ključne vloge v prihajajočih letih; industrija se bo
usmerila v več funkcionalne končne produkte, katerih količina bo presegla količino produktov
izdelanih s prototipiranjem. To je razlog, zakaj smo predstavili tabelo, v kateri so bili vsa
pomembna področja, na katere bo tehnologija 3D tiskanja imela največji vpliv. To so področja
o katerih smo razpravljali: letalska industrija, avtomobilska industrija, industrijska proizvodnja,
farmacija, zdravstvo in elektronika. Za vsako izmed teh so predstavili kako je 3D tiskanje
trenutno uporabljeno. Kar je še bolj pomembno je to, da je STP osredotočen na prihodnje
možnosti, ki jih bo vsaki sektor imel, če bo uporabljal tehnologijo 3D tiskanja; prednosti in
slabosti so bile podrobno predstavljene, z jasnimi primeri v vsakdanjem življenju.
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Poseben fokus je bil na možnostih, ki jih tehnologija 3D tiskanja ponuja posameznikom pri
oblikovanju njihovih produktov, s pomočjo proizvajalcev, da lahko ustvarijo točno to kar želijo.
Celotna diskusija je bila podprta z javnimi podatki in statistiko.

Vprašanja in odgovori.
Vprašanje 1: Kdaj se bo to zgodilo? Se je že zgodilo?
Glede na to, da smo del razvoja, ni lahko prepoznati trenutnega procesa. Te spremembe se že
dogajajo in bodo imele še globlji pomen za procese v bližnji prihodnosti. Nekateri procesi, kot
je na primer zobna protetika, prikazujejo njihov potencial in ekonomske prednosti na zelo
neverjeten način.

Vprašanje 2: Katere so glavne sposobnosti, ki jih mora imeti mladi strokovnjak pri 3D tiskanju?
Glavne sposobnosti mladega strokovnjaka sta volja in možnost vseživljenjskega učenja ter
učenja na zahtevo. To je posledica hitrega razvoja te tehnologije. Zato je za vsakega uporabnika
pomembno da ostaja v koraku z razvojem. Poleg teh dveh sposobnosti, je tudi sposobnost
odziva na vpliv teh orodij. Samo iznajdljivi uporabniki, bodo sposobni uporabljati tehnologije 3D
tiskanja na razumen način.
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6. Spletni seminar 4: Tehnologije 3D tiskanja
Naslov spetnega

Tehnologije 3D tiskanja

seminarja
Trajanje

30 minut

Govorci

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de
Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate Cruzado, Juan Carlos Bañón
Guillén.
COMHER: Ignacio Garrido.

Udeleženci

16

Teme

1. CETEM: Predstavitev projekta E3D+. Cilj spletnega seminarja.
Informacije o CETEM, njihovem delu na področju 3D tiskanja.
2. COMHER: Nekaj informacij o podjetju Comher. Novosti
podjetja Stratasy s področja FDM in Polyjet. Novosti podjetja SLM
solutions s področja aditivne proizvodnje s kovinami.
3. COMHER: Vprašanja & odgovori.

Povzetek tem.
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate
Cruzado & Juan Carlos Bañón Guillén.
V prvem delu spletnega seminarja o novih tehnologijah 3D tiskanja, je bil predstavljen cilj
projekta E3D+. Pokazali smo tudi rezultate projekta in kar smo naredili.
V prvem delu spletnega seminarja smo na kratko predstavili o čem bomo govorili. CETEM je
udeležencem predstavil podjetje Comher in pojasnil kaj je glavni cilj tehnologij aditivne
proizvodnje v prihodnosti.
Naslednja tema je bila o delu CETEM na področju 3D tiskanja. Na začetku so na kratko
predstavili CETEM in prikazali projekte, ki se navezujejo na 3D tiskanje.
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COMHER: Ignacio Garrido.
V drugem delu spletnega seminarja, se je predstavil Ignacio Garrido, ki je zaposlen pri Comher
S.L. Comher je španski distributer podjetja Stratasys (eden izmed najbolj pomembnih podjetij
aditivne proizvodnje). Comher dela skupaj z SLM solutions, ki je drugo veliko podjetje aditivne
proizvodnje, ki se osredotoča na selektivno lasersko taljenje kovin.
Ignacio je razložil tehnologije aditivne proizvodnje, ki jih trenutno uporabljata Stratasys in SLM
solutions, predstavil je tudi prednosti nekaterih tehnologij in procesov.
V zadnjem delu spletnega seminarja so bile prikazane novosti podjetij Stratasys in SLM
solutions. Predstavljen je bil robotski kompozitski 3D demonstrator. Gre za robota, ki ustvarja
kompozitne strukture enosmerne moči in brez podporne strukture. Predstavljen je bil 3D
demonstrator Infinite Build podjetja Stratasys, sistem namenjen izdelavi velikih delov.
Skozi celoten seminar, je bilo pokazanih veliko fotografij najnovejših izdelkov in tehnologij, kar
dokazuje, da 3D tiskanje napreduje v razvoju in bo na voljo tudi v prihodnosti.

Vprašanja in odgovori.
Vprašanje 1: Katera tehnologija se bo v bližnji prihodnosti najbolj razvila?
Vse od teh tehnologij se bodo razvijale, najverjetneje pa se bo SLM (selektivno lasersko taljenje)
razvilo v največji meri, zaradi kovin in ker industrija zahteva vedno večje dele in večje stroje.
Razlog je tudi v tem, da morajo stroji izboljšati zanesljivost, da lahko uspešno konkurirajo
tradicionalnim proizvodnim metodam. Potrebno ni samo razviti stroje, temveč tudi stabilizirati
proces, to je največji korak, ki ga moramo doseči.
Vprašanje 2: Kar se tiče sektorjev in SLM tehnologije, v katerem sektorju mislite, da se lahko v
današnjem času uporablja SLM tehnologija?
SLM se uporablja v letalski industriji. Airbus, Boeing in ostali dobavitelji se usmerjajo k aditivni
proizvodnji, zato ker lahko na tak način zmanjšajo težo posameznih delov in s tem celotno težo
letala, kar pa vpliva na manjšo porabo goriva in znižanje cen letalskih vozovnic. Druga industrija,
ki uporablja SLM je medicina. Protetika iz titana se je že razvila. Tukaj je tudi zobozdravstvo, ki
uporablja krom-kobaltove implantate, krone, mostičke itd..
To sta dva glavna sektorja uporabe.
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Vprašanje 3: Kakšno je stanje pri ladjedelstvu? Na primer izdelava delov podmornice, itd...
Trenutno ga ni. Problem pri tem sektorju je velikost delov. Ti uporabljajo zelo velike dele. Razvili
smo nekaj projektov z velikimi ladjami in podmornicami, ki imajo znotraj nekaj strojev za 3D
tiskanje, s katerimi lahko izdelajo sestavne dele. To pomeni, če v času potovanja pride do
problemov, lahko namesto tega da čakajo, da prispejo v pristanišče v enem tednu ali mesecu,
kar takoj natisnejo 3D del.

Slika 4. Posnetek zaslona govora v stavbi CETEM.
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7. Spletni seminar 5: Materiali za 3D tiskanje
Številka spletnega

Novi materiali za 3D tiskanje

seminarja
Trajanje

25 minut

Govorci

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de
Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate Cruzado
COMHER: Ignacio Garrido.

Udeleženci

15

Teme

1. CETEM: Cilj spletnega seminarja
2. COMHER: Novi materiali za FDM in Polyjet tehnologije. Nove
kovine za SLM proces.
3. COMHER: Vprašanja & odgovori.

Povzetek tem.
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate
Cruzado.

V prvem delu spletnega seminarja je bil predstavljen uvod o temah, o katerih je bilo govora.
CETEM je udeležencem predstavil Comherja in tudi pojasnil glavni cilj, katerega je misliti na
prihodnost materialov uporabljenih pri aditivni proizvodnji.

COMHER: Ignacio Garrido.

V drugem delu spletnega seminarja, se je predstavil Ignacio Garrido, ki je zaposlen pri Comher
S.L., predstavil je tudi podjetje Comher, ki je španski distributer Stratasys (eden izmed najbolj
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pomembnih podjetij aditivne proizvodnje). Comher dela skupaj z SLM solutions, ki je drugo
veliko podjetje aditivne proizvodnje, ki se osredotoča na selektivno lasersko taljenje kovin.
Ignacio je predstavil različne vrste materialov, glede na njihovo uporabo: testiranje modela in
funkcionalno testiranje. Predstavil je materiale kot so ABS in najlon in tudi materiale, ki se
uporabljajo v medicini in zobozdravstvu. Naredil je primerjavo med FDM in Polyjet materiali,
glede na več različnih faktorjev.
Pokazali so tabele z različnimi materiali glede na moč raztezanja in odpornost na temperaturo.
Predstavljeni so bili materiali za SLM proces. Predstavljene so bile različne vrste aluminija,
kobalt-kroma, niklja, nerjavečega jekla in titanija. Dokazano je bilo, da so možnosti uporabe
kovin in zlitin zelo velike in da postaja tiskanje s kovinami tehnologija prihodnosti.

Vprašanja in odgovori.
Vprašanje 1: Delate tudi z bio kompatibilnimi material, kot sta koža in tkivo?
Ta trenutek delamo z bio kompatibilnimi materiali, recimo znotraj telesa. Za to imamo posebno
plastiko, ki je "razred 6", kar pomeni da lahko pride v stik s krvjo za čas 24 ur.

Ne delamo pa s kožo in tkivom, trudimo pa se razviti in povečati veljavnosti teh materialov na
“razred 2”, kar pomeni da bodo lahko v kontaktu s krvjo 30 dni. Vemo, da obstaja nekaj
projektov, še posebej v Španiji, kjer na primer dve bolnici že delata s telesnimi tkivi, mi pa ne.
Mi se bolj ukvarjamo z aplikacijami orodij, saj želimo izboljšati veljavnost materialov na
naslednjo stopnjo, 30 dni. Kot sem že povedal prej, je v tem trenutku 24 ur.
Kar se tiče kovin, delamo s titanijem, kobalt-kromom, ki zdržita znotraj telesa zelo dolgo. Kar se
tiče plastike, imamo tudi nekaj materialov, ki pa so namenjeni za roke in podobno. To je to, na
čemer delamo. Zelo se veselim dela z tkivom in kožo, videl sem že nekaj tiskalnikov, ki jih lahko
natisnejo, ampak to ni naš glavni cilj.

Vprašanje 2: Na primer, katere lastnosti lahko izboljšamo v prihodnosti glede na materiale?
To je zelo težko vprašanje. Zelo rad delam na področju aditivne proizvodnje, zato ker sem v
stiku z velikim številom ljudi iz različnih panog. Zjutraj govorim z letalskim podjetjem in za tem
zobozdravstvenim podjetjem, potem z zdravnikom in arhitektom in tako naprej. Govoriti s
vsemi temi ljudmi je lahko zelo težko. Nekateri rečejo: “Potreboval bom večje dele”, nekateri
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rečejo: “Potreboval bom višjo temperature na mojih delih", drugi rečejo: “potrebujem večjo
prožnost”…..Lahko pa rečem, da je za vse najpomembnejša dimenzionalna stabilnost skozi čas.
To je nekaj kar moremo izboljšati in kar je težko doseči.

Slika 5. Govor Ignacio Garrido (Comher).

19

8. Zaključek
Razvitih je bilo 5 spletnih seminarjev, ki so bili zelo uspešni in v skladu s cilji in intelektualnimi
outputi. Z njimi smo se predstavili študentom, učiteljem in raziskovalcem, skupaj z ljudmi, ki
so pokazali interes. Zahvala gre promocijskim aktivnostim, ki so se odvijale pred 26.oktobrom.
Postavljenih je bilo kar nekaj vprašanj, še posebej podjetju Comher, ki je bil pomemben
magnet za vprašanja in radovednost.
Spletni seminarji so bili deležni velikega zanimanja v različnih delih Evrope: Nemčija, Španija,
Italija, Slovenija in tudi drugih držav kot sta Poljska in Turčija, kjer je seminarje spremljalo kar
nekaj ljudi.
Vsak seminar je na voljo na internetni strani, na spletni učni platformi ter na youtubu.
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