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Lumenium
Studio System™
สำหรับการทำชิ้นงานต้นแบบช่วยลดระยะ
เวลาการพัฒนาสินค้าได้ถึง 25%
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Assembled saddle and swing arm next
to an installed swing arm within the IDAR
test engine

ภาพรวมของบริษัท
L U M E N I U M L L C คือบริษัท Start up ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาที่พัฒนา
นวัตกรรมในกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Inernal combustion engine) ซึ่งการคิดค้น
เครื่องยนต์แบบ Inverse Displacement Asymmetrical Rotational (IDAR) เป็นสิ่งที่ไม่
เคยมีมาก่อน โดยเครื่องยนต์รุ่นนี้สามารถสร้างการสันดาปภายในที่มีพลังและประสิทธิภาพ
สูง ถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาก็ตาม
ความท้าทาย
การสร้างต้นแบบ (Rapid prototyping) เป็นขั้นตอนที่สำคัญของ Start up ความสามารถใน
การแก้ไขต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงของระยะเวลาที่ใช้
ในการพัฒนาสินค้า โดยปกติแล้ว Lumenium จะใช้เครื่อง CNC และ Wire EDM สำหรับการ
ทำต้นแบบซึ่งค่อนข้างใช้เวลาและใช้ต้นทุนสูง ขณะนี้ทางบริษัทกำลังต้องการหาวิธีที่สามารถ
ทำต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและถูกกว่านี้
นอกจากนี้ ชิ้นส่วนที่ Lumenium ผลิตต้องสามารถทนความร้อนสูงและความเครียดที่เกิดจาก
การสันดาปภายในได้ การผลิตแต่ละชิ้นส่วนจะต้องได้ตามค่าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความเที่ยงตรงของขนาด, ความแข็งแรง และการขยายตัวตามอุณหภูมิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ำหนักของชิ้นส่วน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการสร้างแรงที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
Additive Manufacturing เปิดโอกาสให้ Lumenium สามารถทำชิ้นส่วนเหล่านี้ได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่นการสร้างรูน้ำ (Internal cooling channel) ที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องยนต์อย่างเห็นได้ชัด และด้วย Studio System ทำให้ Lumenium สามารถนำเทคโนโลยีนี้
มาใช้สำหรับการทำต้นแบบที่รวดเร็วมากขึ้น

Lumenium

Studio System™ Case study

03

Rapid prototyping

การนำไปใช้งาน
เครื่องยนต์สันดาปภายในปัจจุบันมีมูลค่าในตลาดไม่ต่ำกว่า สามแสนล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ The traditional piston engine, opposed piston engine และ rotary engine
นวัตกรรม IDAR ของ Lumenium ได้เพิ่มกลุ่มที่ 4 เข้าไป ซึ่งกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ยิ่งใหญ่ในตลาดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ต้องทำงานในความร้อนและความเครียดมหาศาล ดังนั้น
ชิ้นส่วนจะต้องสามารถรับแรงโหลดต่าง ๆ ได้ รวมถึงแรงสันดาป 1500 psi และความร้อนสันดาปที่
1500 องศาเซลเซียส
ฉะนั้นการออกแบบช้ินส่วนที่มีความซับซ้อนและยังต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่สูง จึงทำให้เกิด
การพัฒนาเครื่องยนต์มาหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นใช้เวลานานมากไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบ
ขั้นตอนการทำต้นแบบ หรือขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขแบบ ดังนั้นการที่สามารถทดสอบและแก้ไข
แบบได้บ่อยครั้ง จึงมีประโยชน์กับการออกแบบให้ได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปกติแล้ว
ระยะเวลาในการพัฒนาเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่นของ IDAR อยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี การหาวิธีที่ทำต้นแบบ
ได้เร็วขึ้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น และการหาวิธีที่ทำให้น้ำหนักชิ้นส่วนลดลง โดยที่คุณสมบัติต่างๆ
ไม่เปลี่ยนก็จำเป็นและสำคัญเช่นกัน
ระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
การใช้ Metal 3D Printer สามารถร่นระยะเวลาในการ
พัฒนา Concept ได้์ถึง 1 ใน 4 ระยะเวลาในการออกแบบ
ได้ถึง 1 ใน 3 และระยะเวลาในการทดสอบและแก้ไขได้
ถึง 50% โดยรวมแล้ว Lumenium สามารถลดระยะเวลา
ทั้งหมดในการพัฒนาสินค้า ได้ถึง 25%

Printing v. machining
1 yr

Concept development

Lumenium ผลิตต้นแบบประมาณ 20 ตัวต่อเดือน ส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะถูกผลิตโดยใช้เครื่อง CNC
แบบ 5 แกน และ Wire EDM สำหรับงานที่มีรูปร่างซับซ้อนอาจจะต้องใช้เครื่อง CNC ถึง 80 ขั้นตอน
ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็ต้องมีการตั้งโปรแกรมใหม่ การใช้ ่jig ใหม่ และต้องตั้ง alignment หน้าเครื่องใหม่
ทุกครั้ง (แม้งานที่ได้จาก 3D Printer จะต้องมีการใช้ CNC เพื่อเก็บผิว แต่โดยรวมแล้วก็มีขั้นตอนที่น้อย

Fabrication & iteration

กว่านี้มาก) นอกจากนี้การตั้งโปรแกรมเครื่อง CNC จำเป็นต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาและบางครั้งอาจ
1 yr

Detailed design

จะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการสร้าง tool path ส่วนต้นแบบที่เหลือ อีก 5% จะถูกส่งออกไปให้ Vendor
ด้านนอก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
จะเห็นได้ว่านอกจากวิธีการผลิตแบบ CNC จะใช้เวลานาน และมีต้นที่สูงแล้ว เครื่อง CNC ยังไม่สามารถ

1 yr

Build & debug

ทำให้ชิ้นส่วนน้ำหนักลดลงได้ น้ำหนักเป็นตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์โดยตรง
ซึ่งการลดน้ำหนักของชิ้นส่วนลง 50% สามารถสร้างความเร็วรอบ (RPM) ของเครื่อง ยนต์และสร้าง
แรงได้มากถึง 2 เท่า การลดน้ำหนักชิ้นส่วนในปัจจุบันจึงทำได้แค่เพียงหาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาลงมาใช้แทน
เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นส่วนอาจทำให้เสียเวลาในการผลิตนานขึ้นหรือสร้างจุดอ่อนที่ส่งผล

6 mo

Test

ต่อคุณภาพของชิ้นส่วนได้ เครื่องยนต์รุ่นแรก ๆ มักใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากอลูมิเนียมเพราะมีน้ำหนักเบา
แต่อย่างไรก็ตาม อลูมิเนียมจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ต้องการ เหล็ก (Steel) จะมี
ค่าสัมประสิทธิ์ การขยายตัวตามอุณหภูมิน้อยกว่าอลูมิเนียมถึง 68%
Studio System สามารถปริ้นงานด้วย Closed-cell infill หรือโครงสร้างตาข่ายด้านในชิ้นงาน ซึ่งผู้ใช้
สามารถปรับเลือกความถี่ของโครงตาข่ายนี้ตามความต้องการ ในเครื่องของความแข็งแรงและน้ำหนัก
ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนที่ปริ้นด้วยโครงสร้างตาข่ายจะยิ่งมีการส่งอุณหภูมิที่ต่ำ วิธีนี้ทำให้ Lumenium สามารถ

ข้อจำกัดของเครื่องจักร (CNC)

• ต้นทุนสูง
• ต้องใช้ผู้ชำนาญเครื่องโดยเฉพาะ
• ใช้เวลานานในการตั้งโปรแกรมเครื่อง
• รูปแบบชิ้นงานมีข้อจำกัดในการผลิต

ผลิตชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักน้อยลงแต่ยังคงความแข็งแรงได้เช่นเดิม และ Lumenium ก็สามารถเลือกใช้เหล็ก
(Steel) มาพัฒนานวัตกรรมนี้ได้
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ผลลัพธ์ที่ได้
Lumenium ได้ทดลองปริ้นทั้งหมด 3 ชิ้นส่วน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ดีไซน์เล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับการปริ้นจาก Studio System
สามารถทำได้เร็วกว่าและถูกกว่าวิธีการผลิตโดยใช้เครื่อง CNC
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ทางเราได้ตรวจสอบชิ้นส่วนของ Saddle
carrier

ลดต้นทุน

ลดระยะเวลา

ลดน้ำหนักชิ้นส่วน

74%

43%

39%

Studio System fabrication

Lumenium printed parts

Technology

Bound Metal Deposition™

Material type

AISI 4140 steel

Infill spacing

2.8 mm

Part mass

933 g

Fabrication time

4 days

Cost-per-part

$148

Saddle carrier
Swing arm
Connecting rod

Previous manufacturing method

ข้อกำหนดของชิ้นงาน

•

ความแม่นยำของรูปทรงชิ้นงาน

• รับแรงแรงสันดาปได้ 1500 psi
• รับแรงโหลดต่าง ๆ ได้
• การขยายตัวที่ต่ำเมื่อโดนความร้อน
•

การถ่ายเทความร้อนที่ต่ำ

Technology

CNC machining from solid metal block

Material type

4340 steel

Part mass

1518 g

Lead time

7 days

Cost-per-part

$980
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แนวทางการออกแบบ
Self-supporting angles: “The teardrop”
โดยส่วนใหญ่งานที่ผลิตจากวิธี 3D Printing รวมถึง Bound Metal Deposition (BMD)
รูแนวตั้งจะต้องมี Support ด้านในเพื่อพยุงรูปร่างไว้ระหว่างปริ้น อย่างไรก็ตามการออก
แบบใหม่เป็นรูปหยดน้ำตา จะทำให้ไม่ต้องใช้ Support เพราะด้วยรูปร่างนี ้จะสามารถ
พยุงตัวเองได้ ตามรูปด้านล่าง

Normal

หน้าที่ของ Infill
น้ำหนักส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการสันดาป
ภายในของเครื่องยนต์ ด้วย Studio System
Lumenium สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้าง
โครงสร้างตาข่าย (Infill) ภายในชิ้นงานซึ่งหมาย
ความว่าจะใช้เป็น Stainless steel หรือ Titanium
ก็ได้
น้ำหนักเหล็กก้อนทีผ่านการ Machine: 1500 g

Teardrop

ความหนาของผนังชิ้นงานที่ปรับเปลี่ยนได้
Lumenium ออกแบบ saddle ที่ต้องมีการทำรอยหยักทั้งด้านบนและด้านล่างของงานเพื่อใช้งานร่วมกับ
swing arm รอยหยักเหล่านี้จะช่วยชิ้นส่วนรับแรงจากเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น และการทำให้บริเวณรอยหยัก
เหล่านี้มีผิวหน้าที่เรียบและเที่ยงตรง เรายังต้องใช้วิธี Machining เข้ามาช่วย ในขั้นตอนการออกแบบใน
โปรแกรม Fabricate ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนความหนาผนังได้ตามต้องการ ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนขนาด
ของงาน เพียงแค่เพิ่มความหนาของผนังทั้งด้านบนและด้านล่างของงานเป็น 5.2 mm เผื่อไว้สำหรับการ
Machining เพื่อไม่ให้เข้าไปถึงโครงสร้างตาข่ายด้านใน (Infill)

น้ำหนักงานปริ้นที่เป็นเหล็ก (มี Infill) : 933 g
น้ำหนักอลูมิเนียมก้อนที่ผ่านการ Machine : 522 g

5.2 mm
Increased shell
thickness to avoid infill
too close to the surface
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ขั้นตอนหลังการปริ้น
หลังจากได้ชิ้นงานออกมาจาก Studio System ทาง Lumenium ได้นำชิ้นงานไปทำ
post-processing ซึ่งได้แก่การใช้ machining และ Wire EDM ถึงแม้ว่างานยังคง
ต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ แต่ก็มีขั้นตอนที่น้อยลงและง่ายกว่าวิธีการผลิตแบบเดิมที่ใช้
CNC และ Wire EDM อย่างเดียวอย่างเห็นได้ชัด Lumenium ได้ทำการ machine
ผิวหน้าของ Saddle และทำรอยหยักทั้งด้านบนและด้านล่าง หลังจากนั้นก็ทำการเจาะ
และต๊าป เมื่อเรียบร้อย ก็นำไปยึดประกอบกับ swing arm
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บทสรุป
สำหรับ Lumenium การทำต้นแบบเป็นขั้นตอนสำคัญมากสำหรับ
การพัฒนาสินค้า ดังนั้นการที่สามารถทดสอบและแก้ไขต้นแบบได้
บ่อยครั้งจึงมีประโยชน์กับการออกแบบให้ได้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิ
ภาพสูงสุด วิธีการผลิตแบบเดิมที่ใช้ ซึ่งได้แก่การ Machining หรือ
Wire EDM ไม่ว่าจะทำเองในโรงงานหรือ Outsource ด้านนอก
ต่างใช้เวลาที่นานและต้นทุนที่สูง การปริ้นชิ้นส่วนเหล่านี้เปิดโอกาส
ให้ Lumenium ลดได้ทั้งเวลาและต้นทุน
หากจะพิจารณาเวลาที่เกิดขึ้นจากการตั้งโปรแกรม CNC, ค่าแรง
และข้อจำกัดในการออกแบบด้วยวิธีการผลิตแบบเดิม Studio
System สามารถลดเวลาเหล่านั้นได้เกือบครึ่ง จากระยะเวลาการ
พัฒนาที่ใช้ประมาณ 3-5 ปี การลดเวลาได้ถึง 25% ช่วยร่นระยะ
เวลาในการส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดและสร้างรายได้ได้เร็วยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 ของกรณีศึกษานี้ เราจะทดสอบในเรื่องนำไปใช้งานจริง
ตลอดจนศึกษาข้อดีข้อเสียของการให้ความสำคัญระหว่างน้ำหนัก
กับความแข็งแรงของชิ้นงาน โดยเราจะสร้าง โครงสร้างตาข่าย
(Infill) ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
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เกี่ยวกับ Desktop Metal™

เกี่ยวกับ Lumenium

Desktop Metal, Inc., ตั้งอยู่ที่ เบอร์ลิงตัน
รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำลังเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกระบวนการ
ผลิต โดยการสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติแบบครบวงจร
Desktop Metal ก่อตั้งในปี 2015 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการผลิตขั้นสูง โลหะวิทยา และหุ่นยนต์
Desktop Metal ได้สร้างเครื่อง metal 3D printing
ทีท้าท้ายทั้ง ความเร็ว การลดต้นทุนและคุณภาพชิ้น
งาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการผลิตที่สำคัญสำหรับ
วิศวกรและผู้ผลิตทั่วโลก ในปี 2017 Desktop
Metal ไดรั
้ บเลือกจาก World Economic Forum
ใหเ้ป็นบริษัทผู้บุกเบิกเทคโนโลยี หนึ่งในสามสิบ
ของโลกและไดรั้ บการแตงตงจาก
่ ั้
MITTechnology
Review จากจำนวน 50 บรษ
ิ ท
ั ให้เป็น
บริษัทที่ฉลาดที่สุด

Lumenium เป็นบริษัทตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนีย
ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์และพัฒนา
นวัตกรรมในกลุ่มเครื่องยนต์สันดาป และคิดค้น
เครื่องยนต์แบบ Inverse Displacement
Asymmetrical Rotational (IDAR) เป็นการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์การผลิตไฟฟ้าเชิงวิศวกรรม
Lumenium ก่อตั้งในปี 2547 โดยได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากทุนส่วนตัวทั้งหมด
จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสหกรรมหลายแขนง

ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaisakolgroup3d.com

ข้อมูลเพิ่มเติม www.lumenium.com

Lumenium

Rapid prototyping

Studio System™ Case study

01

Lumenium
Studio System™ for rapid prototyping:
Virginia-based startup finds
opportunity to reduce product
development timeline by 25%.
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Assembled saddle and swing arm next
to an installed swing arm within the IDAR
test engine

Overview
developing
an innovative family of internal combustion engines.
Their Inverse Displacement Asymmetrical Rotational
(IDAR) engine is a novel and totally singular design for
producing powerful, efficient, internal combustion.
Its unique engine geometry permits dramatic yet
efficient work output from a small, light engine
consuming less fuel and producing lower emissions.
L U M E N I U M L L C I S A V I R G I N I A- B A S E D S TA R T U P

The challenge
Rapid prototyping is particularly essential for startups. For Lumenium, the ability
to quickly iterate on part features and designs is critical for time to market and
engine performance. While Lumenium currently uses an in-house CNC machine
and wire electrical discharge machining (EDM) to make prototype parts, the
process is relatively time consuming and costly. They are seeking a faster, more
cost-effective approach to prototyping parts within the engine assembly.
Lumenium’s parts must withstand the extreme heat and stress inherent to
internal combustion engine operation. Each engine component must adhere to
specific requirements—including high dimensional accuracy, strength under
dynamic loads, and low thermal expansion—and the weight of each part is
an important consideration for overall power density and efficiency. Additive
manufacturing allows Lumenium to meet these requirements and tackle complex
part geometries—like internal cooling channels to improve engine performance.
With the Studio System, Lumenium can bring this technology into their existing
workspace for faster design iteration and functional prototyping.
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The application
Internal combustion engines represent a $350 billion market with three categories
of engines: the traditional piston engine, novel opposed piston engines, and rotary
engines. Lumenium’s IDAR engine technology adds a fourth category sitting in
the middle of traditional engine technology, representing a paradigm shift in the
power production. The engines operate under substantial heat and stress so engine
components must withstand dynamic loading conditions, combustion forces of 1500
psi, and combustion temperatures of 1500 °C.

Current product development
timeline
In-house metal 3D printing could cut the
concept phase by a quarter, design by onethird, and fabrication/iteration by one-half,
leading to a 25% reduction in Lumenium’s
product development cycle.

Fabrication & iteration

Rapid prototyping

1 yr

Concept development

1 yr

Detailed design

1 yr

Build & debug

6 mo

Test

Machining constraints

• High overhead costs
• Requires trained machine operator
• Machine programming time
• Broken tools and parts

Designing a complex product with extremely high performance requirements has
led to multiple generations of engine designs, each with a long conceptual phase of
designing, prototyping, and iterating. The ability to perform frequent design iteration
has a significantly beneficial impact on final engine performance. The full engine
development cycle for each generation of the IDAR engine takes between three to five
years. Identifying a faster, more cost–effective approach to prototyping is critical to
IDAR engine development, and the ability to lightweight parts while adhering to other
mechanical property requirements directly impacts engine performance.

Printing v. machining
Lumenium makes approximately 20 prototype parts per month. The majority (about
95%) are manufactured in-house using 5-axis CNC machining and wire EDM.
Machining complex geometries with CNC involves many complicated tool paths and
sometimes more than 80 different machining operations. Each operation requires
re-programming, which often involves custom fixturing and an operator to realign
the part. Even if post machining is required on the printed part, the number of overall
machining operations is significantly less. Programming the CNC machine requires a
trained, dedicated operator and can take weeks for a single, more complex job—from
design to creating the CNC tool path to fixturing to machining. Some parts require post
processing by outside vendors adding up to three weeks to the fabrication.
The remaining 5% of prototype parts—typically conventional, round parts—are sent to
an outside machine shop where lead times average about three weeks. The long lead
time limits Lumenium’s ability to iterate on the design, thus having a direct impact on
engine performance.
In addition to extended lead time and high costs, machining offers only limited
options for light-weighting parts. Weight is critical to engine performance where
a 50% reduction in engine weight can potentially double the rated engine speed
(RPM) and power output. To reduce weight with machining methods, engineers can
do little beyond selecting a lightweight material. Without changing material, reducing
weight via machining typically requires altering the part geometry—adding time and
complexity—which can result in weak points within the part structure. Early versions
of the engine used parts machined from solid blocks of aluminum, a lightweight
alloy. However, aluminum expands as temperatures increase which is an unfavorable
property for engine components that operate at high temperatures. Steel has a
coefficient of thermal expansion that is 68% less than aluminum.
The Studio System prints parts with closed-cell infill—an internal lattice structure
printed throughout the part. Users can adjust infill spacing to meet strength and weight
requirements. Parts printed with infill will have significantly lower thermal transfer.
This reduces part weight while maintaining strength, which enables Lumenium to
pursue steel as part of their solution.
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Part comparison
Lumenium submitted three parts for initial benchmarking.
These parts fit together in a sub-assembly of the IDAR
engine, and some design modifications were made to
adapt them for 3D printing on the Studio System. For
each of the three parts, the Studio System proved to be
faster and less expensive than the machined alternative.
To illustrate the fabrication process and benefits, we will
examine the saddle carrier.

C O S T S AVIN G S

TIME S AVING S

WEIG HT RED U CTIO N

74%

43%

39%

Studio System fabrication

Lumenium printed parts

Technology

Bound Metal Deposition™

Material type

AISI 4140 steel

Infill spacing

2.8 mm

Part mass

933 g

Fabrication time

4 days

Cost-per-part

$148

Saddle carrier
Swing arm
Connecting rod

Previous manufacturing method
Part requirements

• Dimensional accuracy
• Withstand combustion forces of 1500 psi
• Withstand dynamic loading conditions
• Low thermal expansion
• Low heat transfer

Technology

CNC machining from solid metal block

Material type

4340 steel

Part mass

1518 g

Lead time

7 days

Cost-per-part

$980

Lumenium
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Design Guidelines
Self-supporting angles: “The teardrop”
In most extrusion based 3D printing methods, including Bound Metal Deposition,
horizontal holes require internal support structures to retain the shape. However,
adapting the shape of the hole can eliminate the need for supports. Lumenium
modified the design, changing the round holes to a more angular shape (i.e. a
teardrop) which do not require support structures during fabrication.

Normal

The role of infill
The weight of an internal combustion
engine is critical to its ability to perform.
With the Studio System, Lumenium can
leverage features like the closed-cell infill
to lightweight parts with an internal lattice
structure. This means they can use strong
metals, like stainless steel or titanium, that
adhere to additional part requirements.
Machined steel part: 1500 g
Printed steel part (with infill): 933 g
Machined aluminum part: 522 g

Teardrop

Adjustable shell thickness
The Lumenium saddle design consists of serrations along the top and bottom edges that
mate with the swing arms. The serrations help the component withstand engine forces, and
machining these critical features allows for a smooth and accurate mating surface than cannot
be achieved by printing alone. In Fabricate, users can adjust shell thickness selectively. It is
important to note that this does not change the dimensions of the part. Instead, it thickens the
solid shell around the part to prevent exposing the part’s infill during machining. Lumenium
increased the shell thickness of only the top- and bottom-facing features to 5.2 mm to account
for material that would be removed during machining of the serrations.

5.2 mm
Increased shell
thickness to avoid infill
too close to the surface

Studio System™ Case study
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Post-processing
Once fabricated, Lumenium performed critical post-processing steps on the printed
parts. This includes CNC machining and wire EDM. When compared to a strictly
machined part, the number of post-processing steps is fewer and relatively easier
to perform due to less fixturing and programming required. Lumenium machined the
saddle’s critical surfaces, added serrations to the top and bottom, and drilled and
threaded holes. Once complete, they bolted together the saddle and swing arm.
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Summary
For Lumenium, rapid prototyping is critical to product
development and maturation as the IDAR engine
approaches commercialization. The design and function of
each part within the assembly is critical, so the ability to
refine and iterate quickly has a direct impact on the overall
engine performance. Previous methods of machining each
prototype part—either in-house or by an outside machine
shop—are time–consuming and costly. The printed saddle,
swing arm, and connecting rod demonstrate the time and
cost savings that the system delivers.
Given the time associated with programming CNC
machines, labor costs, and design limitations, the Studio
System would cut Lumenium’s design iteration time in
half. With a full development cycle of 3 to 5 years, the
time savings has significant impact on the product
development cycle and the revenue model.
Part 2 of this case study will focus on functional testing
of the printed engine components, exploring trade-offs
between light-weighting and strength for different infill
settings.
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About Desktop Metal™

About Lumenium

Desktop Metal, Inc., based in Burlington,
Massachusetts, is accelerating the
transformation of manufacturing with
end-to-end metal 3D printing solutions.
Founded in 2015 by leaders in advanced
manufacturing, metallurgy, and robotics,
the company is addressing the unmet
challenges of speed, cost, and quality to
make metal 3D printing an essential tool for
engineers and manufacturers around the
world. In 2017, the company was selected
as one of the world’s 30 most promising
Technology Pioneers by World Economic
Forum, and was recently named to MIT
Technology Review’s list of 50 Smartest
Companies. For more information, visit
www.desktopmetal.com.

Lumenium is a Virginia-based, advanced
engine technology company and inventor/
developer of a highly innovative family
of internal combustion engines (IDAR
engines), the engineering of which
represents a paradigm shift in power
production. Lumenium has been financed
entirely by private capital, provided by
a loyal array of investors with broad and
diverse industry expertise, since its
inception in 2004. For more information,
visit www.lumenium.com.

