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ALLES OVER
3D PRINTEN:
STAND VAN ZAKENf DE NIEUWSTE MODELLEN,
WORKSHOPS EN ACHTERGRONDEN

3D-printers: we lezen en horen ervan alles over, maar wat is het nu eigenlijk
en wat kun je ermee? Deze maand een uitgebreid dossier over alles wat
met 3D printen te maken heeft. En na het lezen ben je weer helemaal op de
hoogte van de laatste stand van zaken.
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3D PRINTEN:
DE STAND VAN ZAKEN
HEEFT lEDEREEN STRAKS EEN 3D-PRINTER IN HUlS?

Phnten we binnenkort ons eigen speelgoed, gereedschap of sierraden? Het
kan met een 3D-printer, in alle mogelijke vormen, in metaal, rubber of plastic
en in alle denkbare kleuren. Dit biedt niet alleen voor consumenten kansen,
ook het bedrijfsleven en de gezondheidszorg kan niet meer om phnten in 3D
heen. In dit artikel bespreken we de laatste stand van zaken en een aantal
toekomstscenario's.

Jeroen Horlings

Detijd van de 'replicator' van Star Trek

komt erg dichtbij nu we leven in het

tijdperk van 3D-printers. Met dat fictio-

nele apparaat kan een object gekopieerd of ge-

genereerd worden, varierend van reparatieon-

derdelen tot een glas met water. Anno 2014 is

het eveneens mogelijk om de vorm van een ob

ject te scannen en te klonen in 3D-vorm. Of om

een object te printen via een voorgeprogram-

meerde 3D-vorm, gemaakt met een programma

als Autocad of Sketchup.

De mogelijkheden van 3D printen voor consu

menten en het bedrijfsleven zijn revolutionair.

Onderzoeksbureaus verwachten dat dit zeer

grote gevolgen zal hebben voor zowel consu

menten als het bedrijfsleven. In veel steden zijn

al copyshops waar je 3D-modellen kunt laten
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printen, maar het er wordt aangenomen dat er

over een jaar of tien in ieder huishouden een

3D-printer staat. Daarvoor zijn twee redenen:

gemak en kostenbesparing. Een missend of de

fect onderdeel - een Ikea-schroefje voor een

kast - hoeft niet meer besteld te worden, maar

kan direct thuis worden geprint. En veel 'simpe-

le' objecten zijn veel goedkoper om zelf te prin

ten dan te kopen in een winkel.

In de VS is een experiment gedaan waarbij 20

gebruikelijke huishoudelijke voorwerpen wer-

den geprint, waaronder een plastic hoesje voor

een smartphone, een douchekop, lepelhouder

en knoflookpers. Vervolgens werden de bijbe-

horende winkelprijzen vergeleken. De onderde-

len zouden los zo'n 300 dollar kosten om te ko

pen, maar met een 3D-printer zou je slechts 18

dollar aan materiaalkosten kwijt zijn. De kant-

tekening bij dit verhaal is dat het wel een week

end kostte om de 3D-modellen te vinden (of te

maken), het uitprinten flink wat tijd in beslag

nam en de producten allemaal van plastic ge-

maakt zijn.

Maar wat het nut van een 3D-printer voor een

gemiddeld huishouden is, is op het moment ei
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genlijk nog lastig te beantwoorden. Nu is zo'n

printer vooral interessant voor hobbyisten die

veel met 3D-bestanden werken en enthousias-

telingen die graag hun eigen smartphonehoes-

je en kunstvoorwerpen willen printen. De aan-

schaf is nog best kostbaar en lang niet iedereen

zal genoeg van zo'n printer gebruik maken om

dat te kunnen verantwoorden. Bovendien gaan

de ontwikkelingen heel snel.

De betaalbare printers van dit moment leveren

nog geen goede kwaliteit. De resolutie wordt

vaak uitgedrukt in microns. Gemiddeld levert

een betaalbare 3D-printer een detail van 200 mi

cron. Omgerekend naar een traditionele inkjet-

printer is dat circa 127 dpi, wat erg weinig is. Om

de afdrukkwaliteit van 600 dpi te halen, zou een

3D-printer een resolutie van 42 micron moeten

hebben. Die beperkte resolutie is duidelijk zicht-

baar: de randen van een 3D geprint object zijn

vaak erg grof en soms zijn er zelfs lijntjes zicht-

baar; de laagjes van het opgebouwde object. Er

bestaan weliswaar 3D-printers die op een ni

veau van 0,1 micron werken (100nm), maar die

zijn voor de consument nog onbetaalbaar.

Verder gaan de ontwikkelingen ook erg snel

wat betreft materialen en kleuren. Het plastic
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at langer dan de

2eerste 3D-printer

verscheen namelijk al in 1984, bedacht door

de Amerikaan Chuck Hull. Hijgebruikte uv-

licht om de coating van tafelbladen hard te

maken en bedacht dat deze techniek ook ge-

bruikt kon worden om een laagjes op elkaar

te plaatsen. In 1986 startte hij het bedrijf 3D

Systems en verkocht de eerste commerciele

3D-printers. De techniek noemde hij 'stereo-

lithografie'.

Hull is ook de bedenker van het stl-bestands-

formaat dat veel gebruikt wordt om 3D-ob-

jecten op te slaan. Ondanks de start in de ja-

ren tachtig gingen de ontwikkelingen niet

snel en werd de techniek alleen op indus-

trieel niveau gebruikt - vooral door pro-

ductontwerpers om schaalmodellen te ma

ken. In het jaar 2000 stortte de Amerikaanse

universiteit MITzich op de techniek, waar

bij de doelstelling was om het productiepro-

ces te versnellen en verschillende materialen

te kunnen gebruiken, zoals metaal en kera-

miek. Na succesvolle proeven heeft de uni

versiteit een aantal bedrijven licenties gege-

ven om de techniek te vercommercialiseren.

Toch duurde het nog tot circa 2010 dat de 3D-

printers langzaam in de belangstelling kwa-

men. Tot die tijd was de techniek vooral voor

het bedrijfsleven interessant, maar tegen die

tijd kwamen de eerste modellen voor thuis-

gebruik op de markt. Dit waren zelfbouwkits

waar nog heel wat sleutelwerk voor nodig

was en het prijskaartje was desondanks niet

mals, prijzen begonnen bij zo'n € 1500.

Ondertussen zijn de prijzen flink gezakt en

zijn er al kant-en-klare modellen vanaf € 500.

In april 2014 was er zelfs een crowdsourcing-

campagne voor een klein en simpel model

3D-printer - de Micro 3D - die voor snelle be-

slissers slechts $ 199 kostte. De bijna 12.000

kopers moeten overigens wel wachten tot be

gin 2015 voordat de eerste producten wor

den uitgeleverd.
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materiaal dat 3D-printers gebruiken om objec

ten te printen heet filament. Dit is in verschil-

lende typen beschikbaar, waaronder PET, FPE,

ABS, nylon en flex-polyester. PET is bijvoor-

beeld een transparant plastic dat ook gebruikt

wordt voor frisdrankflessen, vandaar ook de

naam PET-fles. De verschillende soorten plastic

zijn ook beschikbaar in diverse kleurvariaties,

van glanzend paars tot zilver en mat bruin. De

dikte verschilt ook, van circa 3mm tot 1,75mm.

Met welke dikte en type plastic een 3D-prin-

ter overweg kan, varieert per model. Duur is dit

plastic niet echt; een halve kilo kost ongeveer

€ 15 tot € 30 en daar kun je heel wat objec

ten van maken. De meeste 3D-printers kunnen

slechts met een spoel tegelijk overweg en dus

ook slechts een enkele kleur. De duurdere mo

dellen, vanaf € 1800, hebben een zogenaamde
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'dual extruder' en kunnen daardoor twee kleu-

ren tegelijk in het object verwerken. Vanaf deze

prijs is ook het detail een stuk hoger (tot wel 20

micron).

METAAL EN VOEDSEL

Maar 3D printen is niet beperkt tot plastic, hoe-

wel dit momenteel wel de meest gebruikelij-

ke vorm is. Ook gebruik van metaal is mogelijk

en dat opent een wereld aan nieuwe mogelijk-

heden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van

sierraden en stevige objecten. Metaal heeft

echter een beduidend hoger smeltpunt dan

plastic, waardoor een consumenten 3D-printer

hier (nog) niet geschikt voor is. Meestal wordt

een laser gebruikt om het metaal lokaal te ver-

hitten. Maar de mogelijkheden stoppen niet bij

metaal, ook het printen van voedsel is mogelijk.

De eerste 3D-pizza, bestaande uit deeg, ket

chup en kaas, was op het moment van schrij-

ven al geprint. Het Nederlandse TNO onder-

zoekt het printen van voedsel al enkele jaren

en printte in 2013 de eerste chocolade bon

bon met verschillende kleuren en vormen. Men

heeft ook andere hapjes geproduceerd die zelfs

de goedkeuring kregen van topkoks. Maar TNO

ziet ook serieuze toepassingen, bijvoorbeeld

voor ouderen of zieken die geen vast voedsel

mogen eten. Met een 3D-printer kan het voed

sel wat betreft dichtheid, kleur en vorm aan-

gpast worden aan de wensen van de patient.

Denk bijvoorbeeld aan een wortel die gepu-

reerd wordt en vervolgens weer wordt geprirt

in wortelvorm. De hardheid, grootte, het aantal

calorieen en toegevoegde vitaminen kunnen zo

helemaal gepersonaliseerd worden.

BEWEGENDE ONDERDELEN

Een ander unicum van 3D printen is dat een

object bewegende onderdelen kan bevatten.

Dit vereist wel een slim 3D-ontwerp met bij

voorbeeld tandwieltjes en een printer die dat

op hoge resolutie kan printen. De bewegende

onderdelen hoeven niet achteraf te worden ge-

monteerd, maar werken direct. Hooguit moet

wat zogenaamd 'steigermateriaal', worden

verwijderd, dat gebruikt wordt om te kunnen

printen in holle ruimtes, maar dat is redelijk

eenvoudig (bijvoorbeeld met een schroeven-

draaier). Zo is het dus mogelijk om een tang,

verstelbare moersleutel of een miniatuur-

auto met wielen te printen. Of een ring met be

wegende elementen, die normaal veel te com

plex (en dus duur) zou zijn om te laten maken.

Op internet worden dergelijke producten, zo-

als ringen en smartphone-hoesjes met bewe

gende radartjes, al veel verkocht - oftewel voor

creatieve ontwerpers met een eigen 3D-printer

kan dat een leuke handel zijn. Het grappige is

ook dat 3D-printers ook worden gebruikt om -

ja, echt - 3D-printers te printen (althans de on

derdelen daarvan). Zo is de RapRap 3D-printer

bekend geworden als zelf-replicerende prin

ter, omdat hij zelf ook weer een printer produ-

ceerde.

HOEWERKTHET?

Er zijn verschillende soorten 3D-printers. Bij in

dustries bedrijven wordt vaak nylonpoeder ge

bruikt dat via een laser lokaal wordt verhit (Se

lective Laser Sintering). Als de print klaar is,

vind je het uitgeharde object in een dikke laag

poeder, dat weer gebruikt wordt voor de vol-
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gende print. Meestal zijn deze printers vrij gro-

te machines, die dus ook grote objecten kun

nen printen. Een goedkopere methode, die we

doorgaans bij consumentenprinters zien, is ge-

baseerd op kunststof filament (Fused Deposi

tion Modeling). Het plastic wordt via een draad

aangevoerd en lokaal verhit zodat het smelt.

Een object wordt opgebouwd uit verschillende

laagjes in de vorm van lijnen die boven elkaar

gestapeld worden en aan elkaar vast smelten.

Er bestaat ook een 3D-printer in de vorm van

een klassieke inkjetprinter, compleet met cy-

aan, magenta, geel, zwart en transparante inkt-

cartridges. Alleen komt daar dan geen inkt uit,

maargekleurd plastic, datgemengd kan wor
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den zodat er miljoenen kleurtinten ontstaan.

En de TU Delft heeft een totaal afwijkende 3D-

printer ontwikkeld in de vorm van een robot-

arm. Het voordeel van deze methode is dat er

ook op bestaande (gevormde) oppervlakten

geprint kan worden en dat er halverwege het

printen nog iets kan worden aangepast.

PERSONALISERING

Wat zijn de gevolgen van deze printrevolutie?

Voor consumenten biedt dit louter voordelen.

Je kunt bijvoorbeeld je eigen LEGO-stenen pro-

duceren en hoeft niet voor ieder plastic onder-

deel meer naar de bouwmarkt. Bovendien kun

je een idee direct verwezenlijken door dit zelf

te printen (of via een printshop). Zoek je een

product dat nog niet bestaat of niet te vinden

SOFTWARE
D-modellen is uiter-

..w~.g. Allereerst om de printer

aan te sturen, maar ook om een 3D-model te

ontwerpen. Bekende software is Sketchup,

dat voor persoonlijk gebruik helemaal gra

tis is. Deze software is ook redelijk eenvou-

dig aan te leren en te gebruiken. Zo kun je

met een druk op de knop een ontwerp draai-

en en vanuit alle hoeken bekijken. Een ander

bekend pakket is Blender. Dit is zeer geavan-

ceerd en wordt onder andere gebruikt voor

special effects in films. Je kunt er ook 3D-ob-

jecten mee ontwerpen om te printen, maar

het is wel vrij complex. Blender is open sour

ce en daardoor helemaal gratis. De bekend-

ste professionele software is Autocad, dat al

tientallen jaren gebruikt wordt voor 3D-ont-

werpen en ook geschikt is voor 3D printing.

Overigens wordt ook steeds meer andere be

staande software, zoals bijvoorbeeld Photo

shop, geschikt gemaakt voor dit doel. Erzijn

verschillende bestandsformaten waarin 3D-

objecten worden opgeslagen - dit verschilt

per programma. Voor 3D-printers is het stl-

formaat gebruikelijk. Erbestaat ook software

waarmee je objecten kunt'scannen' naar

een 3D-vorm. Dat kan zelfs met een gratis

app van Autocad genaamd 123D Catch. Daar-

mee maak je foto's rondom en boven een ob

ject volgens de aanwijzingen, wat dan ver-

volgens wordt omgezet naar een 3D-bestand

dat je kunt ronddraaien. Dit model kun je

vervolgens weer openen in een 3D-program-

ma. Daarmee is het zelfs mogelijk om bijvoor

beeld je eigen gezicht uit te printen.
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is, dan kun je het zelf maken met behulp van

3D-software. Als je een 3D-printer in huis hebt

of een printshop in de buurt, dan hoef je niet

meerwachten tot een besteld product bezorgd

wordt, maar kun je printen 'on-demand'. Dit zal

leiden tot het meer personaliseren en het ma

ken van unieke producten. Je hoeft niet meer

te kiezen voor een standaard hoesje voor je

smartphone, maar je kunt deze zelf maken of

kiezen voor een uniek ontwerp dat iemand an-

ders gemaakt heeft. Leveranciers zullen hier

ook steeds vaker op inspelen door gepersona-

liseerde producten aan te bieden, bijvoorbeeld

met jouw naam erin, of in een afwijkende vorm

of kleur.

KANSEN

Voor het bedrijfsleven zijn er kansen, maar

minstens zoveel bedreigingen. Er zal meer con

currence ontstaan door nieuwe bedrijven die

3D-printers gebruiken om producten op maat

te produceren, terwijl fabrieken voor massa-

productie werken via een mal die niet makke-

lijk is aan te passen. Zo'n mal, om bijvoorbeeld

een plastic stekkerdoos te produceren, is ook

goedkoper als het om tienduizenden produc

ten gaat, maar voor kleinere aantallen zijn ze

te duur. Dat zal grote gevolgen kunnen heb-

ben voor traditionele fabrieken die relatief sim-

pele massaproducten produceren. De status

van China als 'productiehuis van de wereld' zou

Je statief kun je voortaan zelf uitprinten
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daardoor wel eens kunnen veranderen. Bij win-

kels en tussenhandelaren kan het ook tot kos-

tenbesparingen leiden. Producten die ze zelf

kunnen produceren, hoeven ze immers niet

d

meer in voorraad te houden, wat ook nog eens

transportkosten scheelt. Met name voor be-

paalde reparatieonderdelen is dat ideaal. Maar

ook in de bouw biedt de 3D-printer nieuw per-

spectief. Een bedrijf in China heeft een eigen

3D-printer gemaakt van maar liefst 150 mete'

lang, waarmee in 24 uur tijd tien huizen kunnen

worden geprint. Het gaat om bouwstenen ge

maakt van een mix van glasvezel en cement die

vervolgens eenvoudig in elkaar kunnen worden

gezet en waarbij van te voren ruimte is gereser-

veerd voor leidingen en ramen. En in Amster

dam is een bedrijf bezig het eerste 3D-geprin:e

grachtenpand te verwezenlijken, waarbij iedere

ruimte op maat kan worden aangepast.

BEDREIGINGEN

Maar net als bij digitale muziek en boeken zijn

digitale 3D-producten ook een dreigement

voor de gevestigde orde. Als iedereen straks

zijn eigen LEGO-blokjes print, zal het beroem-

de Deense bedrijf wel eens op de fles kun

nen gaan. En wie eenmaal een 3D-ontwerp be-

zit, kan oneindig veel kopieen maken, wat zal

leiden tot illegale downloads van dure (nage-

maakte) ontwerpen zodat iedereen ze zelf kan
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printen. Wanneer 3D-printers voor consumen-

ten ook met plastic, rubber en metaal kun

nen omgaan en ook nog eens betaalbaar zijn,

kun je veel producten zelf produceren. En de

sleutelmaker zal ook niet blij zijn dat je voort-

aan je eigen sleutel kunt scannen en printen -

wat bovendien wel eens tot meer inbraken zou

kunnen leiden.

Een andere bedreiging is datvuurwapens ook

te printen zijn, zodat iedereen die straks in

huis kan hebben. Een bekend voorbeeld is de

< Nietalle 3D-geprinte objecten zijnetisch verantwoord.

Amerikaanse'Liberator'van Defense Distribu

ted, waarvan de ontwerpen op internet circu-

leren. Dat is een plastic ontwerp, waarvan het

voordeel is dat hij niet lang meegaat, maar

het nadeel is dat hij minder goed te detecte-

ren is (bijvoorbeeld op luchthavens). Een meta-

len pistool, de Solid Concept M1991, is inmid-

dels ook al uit de 3D-printer gerold. Hij moet

weliswaar na de print nog handmatig in elkaar

worden gezet, maar hij werkt. Als dat ontwerp

ooit te downloaden is zal iedereen met een 3D-

printer die met metaalstof overweg kan hem

kunnen printen.

TOT SLOT

Volgens onderzoekers zal de markt voor 3D-

printers in 2017 bijna drie keer zo groot zijn als

nu het geval is. Dat betekent dat er meer aan-

bod komt van betaalbare printers voor thuis

en ook dat het aantal downloads van 3D-ont-

werpen enorm zal groeien zodat bijna alles wat

je kunt bedenken, beschikbaar wordt. De kwa-

liteit van de prints, de materialen en kleuren

zullen ook nog flink verbeteren, waardoor de

hamvraag eigenlijk is: nu alvast instappen en er

vroeg bijzijn of nog even wachten tot er betere

producten verschijnen voor minder geld?

Een 3D-geprinte prothese kan patienten helpen te revalideren.
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DOSSIER
3D-printing

REVOLUTIE IN DE
GEZONDHEIDSZORG

aar 'perso-

hulp van 3D-

printers kunnen vervangende botten worden

gemaakt. Tot voor kort waren er bijvoorbeeld

een zestal basisontwerpen voor een kunst-

knie, waarbij de omringende botten ook

nog eens handmatig moesten worden gesle-

pen om alles passend te krijgen. Met een 3D-

printer kan een kunstknie exact op maat ge

maakt worden. Endat is ook mogelijk voor

andere protheses, zoals een beschadigde

schedel, heup of kronen. Hiervoor kunnen

verschillende materialen worden gebruikt en

niet eens alleen plastic of metaal. Amerikaan

se onderzoekers hebben bijvoorbeeld een hy-

bride materiaal ontwikkeld op basis van zink,

silicium en calcium dat net zo sterk en flexi-

bel is als menselijk botweefsel. En het is zelfs

al mogelijk om huidcellen te printen. Afhan-

kelijke van de diepte van de wond worden

verschillende huidcellen gebruikt. Deze zijn

afkomstigvan de patient zelf en kunnen in

een laboratorium kunstmatig groeien. Ver

volgens worden de cellen gesteriliseerd in

speciale cartridges geplaatst en op de huid

geprint. Dat versnelt het helingsproces van

open wonden en brandwonden aanzienlijk.

Zelfs complete organen kunnen in principe

geprint worden, wat een groot probleem als

jarenlange wachtlijsten en donororganen van

een bepaalde bloedgroep, omvang en leeftijd

kan oplossen. Met celmateriaal van de pati

ent zelf wordt materiaal gekweekt dat als ba

sis dient voor een geprint orgaan, op een ver-

gelijkbare manier als het printen van huid. Er

zijn al veelbelovende experimenten gaande.

Hoewel het technisch mogelijk is, zal het nog

wel even duren voordat geprinte organen

ook daadwerkelijk worden gebruikt. Aan de

andere kant worden 3D-printers op dit mo

ment al wel gebruikt in de medische wereld.

In maart dit jaar meldde het UMC Utrecht dat

het een schedelprothese van een 3D-printer

succesvol heeft ingezet bij een 22 jarige pati

ent. En een 29-jarige Brit loopt sinds dit jaar

rond met een schedel met kunst- en titan-

tium-delen die met een 3D-printer zijn ge

maakt, nadat zijn gezicht grotendeels was

verbrijzeld na een motorongeluk.
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3D PRINTEN:

KOOPGIDS
3D printen was tot voor kort het domein van de medische wereld, architecten en
kunstenaars, maar de technologie heeft nu ook de consumentenmarkt veroverd.
En het gaat hard: elke maand komt er wel een nieuwe printer op de markt die weer
beter en goedkoper is dan het vorige model. Tijd voor een overzicht.
Hans Niepoth

Het aanbod van 3D-printers voor thuis is

groot en de afgelopen jaren enorm ge-

stegen. Erzijn handzame modellen die

je naast je 2D inktjet kunt zetten tot kanjers die

maar liefst 32 kg wegen. Er zijn printers met een

open buizen frame voor grote bouwvolumes en

compacte printers met een afsluitbare behui-

zing. Naast kant-en-klare gekalibreerde printers

zijn er dan nog de do-it-yourself-kits voor zelf-

bouwers. De prijzen dalen langzaam, maar echt

goedkoop zijn ze nog niet. Denk je er een aan te

schaffen, dan zul je beslagen ten ijs moeten ko-

men. Er zijn genoeg punten ter overweging.

WAT HEBJE ERVOOR OVER?
Voor circa € 700,- heb je al een budget-printer

van bijvoorbeeld Robo 3D of Solidoodle. Er een-

tje zelf bouwen is vaak nog goedkoper. Vanaf
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€ 1.000,- is er ruime keuze, op-

lopend tot zo'n € 1.800,- al naar

gelang de geboden kenmerken

en kwaliteit. Wil je een printer

met een extruder of ga je met-

een voor tweekleurendruk? Kies

je voor bedverwarming? Ga je

voor een open of gesloten behui-

zing? Hou er rekening mee dat

3D-printers vrij lawaaiig zijn. Wat

ga je printen? Wilje alleen siera-

den of Fallerhuisjes voor je mo-

delspoorbaan printen, dan heb

je aan een bouwvolume van

12 x 12 x 12 cm genoeg. Een Icd-

schermpje en de mogelijkheid

om vanaf een sd-kaartje te prin

ten is ook een optie, maar al die

www.pcmweb.nl
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oper te produceren

n van de in dit artikel ge-

noemde fabrikanten. RepRap is zo'n prin

ter, die heel goedkoop kan worden gefa-

briceerd. De onderdelen voor deze printer

komen zelf namelijk ook uit een RepRap-

printer, waardoor dit apparaat zichzelf kan

produceren en ook onderdelen voor andere

3D-printers kan maken.

leuke extra's maken een 3D-printer al snel duur-

der. En hou er tevens rekening mee dat niet elke

printer evenveel uitbreidingsopties heeft en de

gemaakte keuze meestal vast ligt. De prestaties

doen er natuurlijk ook toe. In de tabellen in dit

artikel hebben we zoveel mogelijk specificaties

voorje verzameld.

OVERZICHT

Een van de eerste betaalbare 3D-printers op de

markt was de Solidoodle. Inmiddels bestaan er

verschillende modellen, waarvan de Solidoodle

2 het instapmodel is en te koop voor $499 (excl.

BTW). Voor honderd dollar meer bestel je de Pro-

versie met bedverwarming, ruimere voeding en

verlichting.Voor nog eens 100 dollar krijg je de

Expert-versie met een gesloten behuizing. De So

lidoodle 3 heeft een groter bouwplatform van 34

bij 35 centimeter en Solidoodle 4 komt met een

luchtfilter. Aardig aan de Solidoodle is dat je een

basismodel ook door middel van upgrades kunt

uitbreiden.

Makerbot was een van de allereerste 3D-prin-

terbouwers en wordt door velen gezien als

marktleider op het gebied van 3D-printers.

Het bedrijf heeft een vijftal verschillende prin

ters, waarvan de Replicator 2 de meest gang-

bare is. De printer is fraaier uitgevoerd dan de

Solidoodle en heeft een Icd-schermpje om van

een sd-kaartje te printen, maar is ook twee maal

zo duur. De Replicator 2 heeft echter geen ver-

warmde tafel, waardoor het moeilijker is om

deze printer met ABS te gebruiken. Inmiddels

moet ook de veel goedkopere Makerbot Mini zijn

verschenen met ingebouwde camera, waarmee

je op afstand de voorgang van je 3D-print kunt

volgen.

Een derde Amerikaanse fabrikant die flink aan

de weg timmert, is Cubify. Het bedrijf brengt

gebruiksvriendelijke printers uit die prat gaan

op de eenvoudige bediening. De printers wer

ken metverwisselbare cartridges in plaats van

spoelen. Dat is makkelijker dan filament invoe-

ren, maar het betekent dat je voor het filament

aangewezen bent op de relatief dure casset

DOSSIER
Koopgids - 3D-printers

tes van Cubify. De connectie met de computer

loopt via usb of wifi. De Cube is de simpelste

met een klein bouwplatform van 14 bij 14 centi

meter. De laatste versie heeft geen verhit plat

form meer en is dus ook kindvriendelijk. Een

object wordt op zijn plaats gehouden door eerst

een laagje afwasbare lijm aan te brengen. Naast

de Cube heeft Cubify de CubeX voor groter vo

lumes en Cube Duo en Trio voor twee- en drie-

kleurendruk. Mocht je interesse hebben, dan

moet je de portemonnee flink opentrekken, hij

kost namelijk € 3.199,-. De Cubify printsoftware

iiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiimimiimiiimmiiimm

Prijs / geassembl. incl. BTW

Website

Behuizing

Gewicht

Max. printvolume (dxbxh)

Bedverwarming

Max. printsnelheid

LCD display

SD card printing

Wifi printing

Max. stroomverbruik

Land van herkomst

www.pcmweb.nl

Builder 3D

€ 1510,-/€1905,-

3dprinter4u.nl

half open

16 kg

220x210x175 mm

X Nee

n.b.

€153,-extra

v/Ja

X Nee

120 watt

ZZ Nederland

Felix 3.0

€ 1499,-

felixprinters.com

open

8,5 kg

255x205x235 mm

s/Ja

200 mm/s

Optie

Optie

X Nee

250 Watt

ZZ Nederland

Leapfrog Creatr Ultimaker2

€1512,-/€1815,- €1895,-

lpfrg.com ultimaker.com

halfopen halfopen

32 kg 11 kg

230x270x200 mm 230x225x205 mm

v/ja v/ja

350 mm/s 300 mm/s

X Nee s/Ja

X Nee s/Ja

X Nee Ready

400 Watt 221 Watt

— Nederland ZZ Nederland

Ultimaker Original

€1495,-

ultimaker.com

open

9 kg

210x210x205 mm

X Nee

300 mm/s

Optie

Optie

X Nee

120 Watt

"Nederland
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is beperkt tot enkele knoppen om te slicen en te

printen. Voor gebruikers die zelf willen tweaken

met betrekking tot de laagdikte of de mate van

vulling, is een Cube printer niet bestemd.

Nederland verkeert in de voorhoede met de

Ultimaker, de Builder 3D, de Leapfrog en de

Felix. De eerste Ultimaker verscheen in 2011 als

bouwpakket en vorig jaar kwam daar de geas-

sembleerde Ultimaker 2 bij, standaard met Icd-

scherm en sd-kaartlezer. Ultimaker claimt een

extreem mooie resolutie van 12,5 micron en

een kleinste laagdikte van 20 micron. Het zelf-

bouwmodel heet nu de Ultimaker Original (in

prijs gezakt tot € 995,- en geassembleerd voor

€1.495,-). De Builder 3D is een zeer robuuste

printer van staal met poedercoating van ma-

chinebouwer CodeP West, maar zonder bed

verwarming. Met de Dual Feed Extruder kan je

twee verschillende kleuren tegelijk door een

extruder printen en mengen. Met de Big Buil

der print je zelfs tot 66,5 centimeter hoog in

een bouwvolume van 31 liter. Het Nederland-

se Felixrobotics brengt de Felix dit, naar keuze

geassembleerd of als DIY te koop^De Felix3.0

is heeft een sterk buisframe en is geschikt voor

grote volumes. Met de nozzlediameter van 0,35

mm en een laagprecisie van 0,05 mm bouw je

met de Felix zeer gedetailleerde modellen. Ook

de Leapfrog is een zware machine voor gro

te bouwvolumes tot 12,4 liter. Voor de gewone

consument is er een Creatr met een extruder

Leapfrog

II
en een met twee voor twee kleuren, deze kos-

ten respectievelijk € 1.512,- en € 1.815,-.

Het Chinese merk Wanhao brengt de Duplica

tor uit. De Duplicator 4 komt met een dual ex

truder, sd-kaartlezer, Icd-scherm en verlichting.

Door de bedverwarming is de printer ook ge

schikt voor ABS. De Duplicator 4 is verkrijgbaar

in de uitvoering hout of kunststof. Met een pr js

!llllll!!ll!lll!lllll!!!innillll!ll!!IIIIIIHIII!l!!lllUlllllllinilinilllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIinillllMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIM miiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiii

Cube Replicator 2 Solidoodle 2

€ 360/€ 397/€ 433

solidoodle.com

Solidoodle 3/4 RoBo3D

Prijs /geassembl. incl. BTW €1,450

cubify.com

€1,749

makerbot.com

€699 /€873 €699/€799

Website solidoodle.com robo3dprinter.com

Behuizing open

4.3 kg

halfopen

11.5 kg

285x153x155 mm

open/ dicht open/dicht halfopen

Gewicht 9 kg

152x152x152 mm

9 kg

203x203x203 mm

v/ja

11,7 kg

Max. printvolume (dxbxh) 140x140x140 mm

X Nee

15 mm3/s

254x229x203 mm

Bedverwarming X Nee

n.b.

pro-/ expertmodel n/J3

Max. printsnelheid 150 mm/s 150 mm/s 150 mm/s

LCD display v/Ja

X Nee

s/ja

n.b.

v^Ja

v/ja

X Nee

X Nee

X Nee

X Nee X Nee

SD card printing X Nee X Nee

Wifi printing X Nee X Nee X Nee

Max. stroomverbruik 150 Watt 72/120 Watt

Land van herkomst •"" Ver. Staten •'".: Ver. Staten ?ZVer. Staten HHVer. Staten •"" Ver. Staten
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van €1280 biedt de Duplicator veel waar voor

zijn geld.

Het eveneens Chinese PP3DP brengt de Up!

Mini uit als de draagbare 3D-printer. De Up!

Mini print objecten van 12 x 12 x 12 cm en

heeft een gesloten behuizing. De printer heeft
een prijsonder de € 1.000,-maar blijftin de
specificaties (laagdikte 0,2 mm) achter bij de

concurrentie. Grotere broer PP3DP Up! Plus

2 heeft een open frame, print wat grotere ob

jecten en bezit een automatisch kalibratiesys-

teem. De Up! Plus 2 heeft met een laagdikte en

een resolutie van 0,15 mm iets betere specifi

caties, maar daar betaal je een forse meerprijs

voor (€ 1.449,-).

De RoBo 3D komt voort uit een Kickstarter-pro-

ject dat als doel had gesteld 3D-printen voor

iedereen betaalbaar te maken. De RoBo 3D is

naast de Solidoodle nu een van de goedkoopste

printers en wordt geassembleerd in San Diego

California. De PLA only versie kost €699 incl.

BTW, voor de PLA+ABS versie met bedverwar

ming betaal je €799. Niettemin laat de RoBo 3D

goede specificaties zien met een bouwvolume

van bijna 12 liter, een minimale laagdikte van

0,1 mm en een printsnelheid van 150 mm/s.

Het overzicht is niet uitputtend, maar is be-

doeld een beeld te geven van wat er zo op de

3D-markt is te krijgen. Blijft de vraag waar de

grote printerfabrikanten HP, Canon en Epson

www.pcmweb.nl

zijn. HP en Canon hebben 3D-printers voor de

professionele markt en de techniek dus wel in

huis. Tot nu heeft alleen HP aangekondigd dit

jaar met een printer uit te komen, maar die

plannen zijn nog duister.

ZELFBOUW

Een aantal printers kun je ook zelf bouwen. Dit

is niet alleen goedkoper, maar heeft ook als

voordeel dat je de machine door en door kent

en eventuele problemen waar je tegenaan loopt,

meestal zelf kunt oplossen. Daarbij moet je wel

over enig technisch inzicht beschikken, maar je

hoeft er geen volleerd mecanicien voor te zijn.

Meer dan standaard gereedschap heb je niet

nodig en solderen komt er slechts in enkel ge-

val aan te pas. Een aantal fabrikanten biedt

een van hun modellen ook als do-it-yourself

pakket aan. De Ultimaker Original en de Felix

3.0 bijvoorbeeld zijn naar keuze volledig geas

sembleerd of als zelfbouwkit te koop. De Belgi-

sche Velleman K8200-printer is zelfs uitsluitend

als bouwpakket verkrijgbaar. In een bouwpak-

ket zijn alle onderdelen gelabeld en je krijgt er

een boek met bouwinstructies en foto's

bij zodat je niet gauw kan vergissen.

Dat wordt dus een paar avonden ou-

derwets knutselen: afhankelijk van

je ervaring en handigheid moet je

er tussen twaalf en twintig uur voor

uit trekken. De RepRap is een ver-

haal apart. RepRap is een project dat

FILAMENT
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est gebruikte bouwstof-

n. Beide hebben hun voor-

en nadelen en hun eigen toepassingsgebied.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) wordt

vanouds het meest gebruikt. PLA(Poly Lactid

Acid) wordt geproduceerd uit ma'i'szetmeel of

suikerriet en is milieuvriendelijker. ABS moet

op een verhit bed worden geprint om te voor-

komen dat het materiaal omhoog krult. PLA

kan worden geprint zonder een verwarm-

de ondergrond. ABS is flexibeler dan PLAen

bestand tegen heet water. ABS wordt daar-

om veel gebruikt voor speelgoed, muziekin-

strumenten en Lego-steentjes. PLAis harder,

kan na het printen goed worden geverfd met

acrylverf en is geschikter voor decoratieve ob

jecten en maquettes, bijvoorbeeld voor mo-

delbouw. PVA dient ter ondersteuning van

objecten die in PLAof ABS worden geprint en

kan worden uitgespoeld. Erverschijnen meer

en meer soorten filament. De laatste ontwik

kelingen zijn laywood en laybrick. Aan lay-

wood zijn echte houtvezels toegevoegd. Lay-

wood geeft bij het printen een houtgeur en

voelt houtachtig aan. Laybrick bevat fibers

van steen waardoor een object er uitziet alsof

het ook echt van steen is gemaakt.
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zich ten doel heeft gesteld machines te bouwen

die in staat zijnom zo veel mogelijk van de on

derdelen waaruit ze bestaan, zelf te printen. Het

RepRap-project startte in maart 2005 en inmid

dels zijn er zes modellen verschenen voor zowel

beginners als meer ervaren techneuten. De Een

RepRap is als kitop verschillende sites verkrijg

baar en wordt ook geassembleerd aangeboden,

maar veel zelfbouwers geven er de voorkeur aan

zo veel mogelijk onderdelen los te kopen, vaak

bij andere RepRap bezitters. Bouwinstructies

vind je op de RepRap-site. Laatste ontwikkeling

is een driekleuren printer met drie extruders en

inmiddels te koop voor ongeveer € 548,-.

BESTELLEN

Het kopen van een 3D-printer is vooralsnog een

on-line gebeuren. Inmiddels hebben wel enke

le 3D-printerwinkels deuren naar fysieke win-

kels geopend waar je verschillende modellen

werkend naast elkaar kan zien, maar in de com-

puterwinkel om de hoek zie je ze niet en alleen

de grote winkelketens hebben hooguit een mo

del staan. In de meeste gevallen koop je een

3D-printer bij een webshop of bij de leveran-

cierzelf. Bestellen in het buitenland kan natuur-

lijkook. Op de site van een fabrikant is een prin

ter vaak aanzienlijk goedkoper, maar daar moet

je je niet op verkijken. Prijzen op Amerikaan-

se sites zijn exclusief BTW (sales tax). Vervol

gens krijg je nog te maken met shipping costs

en die zijn niet gering. Laat je de goedkoopste

Solidoodle van 499 dollar (€ 360,55) naar Neder

land komen dan brengt Solidoodle 97,75 dollar

(€ 70,64) aan transportkosten in rekening. Voor

de meestal verplichte verzekering moet je dan

nog eens 10 dollar uittrekken. Volgens de duty-

calculator is een 3D-printer vrij van invoerrech-

ten, maar je betaalt dan nog wel 21 procent om-

zetbelasting over het hele bedrag aan PostNL of

UPS. Die goedkope Solidoodle kost je uiteinde-

lijk dan € 530,-. Soms ook betaal je meteen een

'tax on borders'. Bestel je een Cube op de site

van de fabrikant dan wordt er sales tax bijge-

teld en die blijkt precies 21 procent, de Neder-

landse btw dus. Dan moet je maar hopen dat

de Nederlandse douane je niet nog eens extra

aanslaat. Verkijk je dus niet op die bijkomende

kosten.

LOPENDE KOSTEN

Na de aanschaf krijgt je uiteraard te maken met

de kosten voor het materiaal en dat gaat per

gewicht. PLA en ABS worden geleverd op een

spoel. Sommige spoelen bevatten 1 kg, andere

0,7 kg. De dikte varieert van 1,75 tot 3 millime

ter en er is keuze uit steeds meer kleuren. De

kosten lopen sterk uiteen van € 25 tot € 55 per

kilogram, maar je bent niet gebonden aan de

fabrikant zelf. Een uitzondering vormt de Cube

die met eigen cartridges werkt. Daarbij komen

dan nog de stroomkosten: een printer van 200

W die een uur werkt gebruikt 0,2 kWh. Bij een

stroomprijs van 23 cent per kWh is dit 4,6 cent

DOE MEE EN WHIM!
b jewel eens

heb jewel eens

een online dienst? Deel je foto van je mooi-

ste geprinte 3D-object op onze Facebook-

pagina of stuur hem op via ons mailadres:

lezers@pcmweb.nl. Vertel met welke prin

ter of bij welke online dienst je hem hebt

afgedrukt. De foto van het mooiste door

jou afgedrukte 3D-object belonen we met

een leuk prijsje!

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiin^

PP3DP Up! Mini PP3DPUp!Plus2 Wanhao Dup. 4

€1,280

wanhao3dprinter.com

halfopen

12 kg

K8200 RepRap Prusa

Prijs / geassembl. incl. BTW €949

pp3dp.com

€1,449

pp3dp.com

open

5 kg

n.b.

k8200.be

open

8,7 kg

200 x 200 x 200 mm

s/]a

300 mm/s

n.b.

Website reprap.org

Behuizing gesloten

5 kg

open

Gewicht 8 kg

180x180x130 mm

Optie

Max. printvolume (dxbxh)

Bedverwarming

Max. printsnelheid

120 x120 x120 mm

s/Ja

100cm3/uur

140 x140 x135 mm

s/ja

100cm3/uur

X Nee

X Nee

X Nee

225x145x150 mm

^Ja

15 cm3/uur

LCD display X Nee v/ja

x/Ja

X Nee

X Nee

X Nee

SD card printing X Nee

X Nee

X Nee

Wifi printing X Nee X Nee

n.b.

1 IBelgie

X Nee

200 WattMax. stroomverbruik 220 Watt 220 Watt 200 Watt

Land van herkomst • China • China • China -
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per uur. Bijkomende kosten zijn dan nog blauw

Scotch-tape voor een betere hechting van PLA-

objecten en van tijd tot tijd een nieuwe laag

Kapton folie voor een verwarmde printertafel.

SOFTWARE

Drivers en besturingssoftware zijn meestal op

de site van de fabrikant te downloaden en gra

tis. Het meest gebruikt is Repetier-host. Het

programma heeft verschillende tabbladen om

verbinding met de printer te maken, stl-be-

standen te laden en objecten te roteren en te

schalen, de motors te besturen en de tempera-

tuur van de nozzle en het printerbed in te stel-

len. Het hart van Repetier-host wordt gevormd

door Slic3r waarin je tal van parameters op-

geeft, zoals het instellen van de laagdiktes, de

mate waarin objecten worden gevuld en het

patroon waarmee dit gebeurt. Vervolgens deel

je met de slicer-het stl-ontwerp op in plakjes

die de printers als laagjes neerlegt. Een tweede

vaak gebruikt programma is Pronterface waarin

het slicer-werk wordt gedaan door Skeinforge

dat nog meer instellingen kent dan Slic3r. Pron

terface is echter wat moeilijker te installeren,

omdat behalve de Arduino-drivers ook een Py-

thon-pakket moet worden ge'installeerd. Som-

mige leveranciers bouwen een eigen interface.

Zo verpakt Ultimaker Skeinforge in Cura met

www.pcmweb.nl

verschillend modi voor beginners, gevorderden

en experts. 3D-printing is niet zo snel en simpel

als op de printknop van de inktjet drukken en

het A4'tje uit de printer pakken. Houd er reke

ning mee dat - wanneer je gaat beginnen met

3D-printen - je eerste pogingen tot het van mo

del tot afdrukken van een object, zullen waar-

schijnlijk mislukken. Denk aan objecten die niet

meteen hechten aan het printerbed, het om-

vallen van een half-geprint model (bijvoorbeeld

doordat de printer teveel beweegt) of een blok-

kade van het filament doordat deze niet goed

door de extruder wordt gevoed of omdat de

temperatuur niet juist is. Het kost in het be

gin dus even wat tijd voordat je je eerste model

hebt geprint, maar als je je houdt aan de ge-

bruiksinstructies, gaat het in de loop van de tijd

steeds beter. Maar dat maakt 3D-printen juist

zo leuk: na verloop van tijd heb je door hoe het

werkt, en kun je mooie objecten creeren.

TOT SLOT

De afgelopen jaren hebben fabrikanten van

3D-printers er van alles aan gedaan om het 3D

printen voor consumenten zo makkelijk en in

teressant mogelijk te maken. Alhoewel het mis-

schien nog wel even duurt voordat de meesten

een 3D-printer in huis hebben, is wel duidelijk

wat er de komende jaren staat te gebeuren.

DE TECHNIEK

DOSSIER
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or consumenten ver-

rs wordt gebruikt, wordt

meestal Fused Filament Fabrication (FFF) of

Fused Deposition Modeling (FDM) genoemd.

Bij het FDM- of FFF-proces wordt het print-

bare materiaal in de printkop - de extruder-

gesmolten en door een spuitmond laagvoor

laag aangebracht. Door de hoge tempera

tuur versmelten de lagen tot een stevig ge-

heel. Als printmateriaal wordt een kunststof

in de vorm van een lange draad, filament ge

noemd, aangevoerd. Twee stappenmotors

zorgen voor de besturing van de printkop in

het horizontale vlak (de x- en y-as), een der-

de verzorgt de verticale beweging van de ta-

fel (de z-as). Bijeen enkele printer beweegt

de kop alleen langs de x-as, terwijl juist de

printertafel in de y-richting wordt bewogen.

Zodra een laagje op een niveau is geprint,

daalt de tafel een fractie van een millimeter

om het volgende laagje te printen. Een vier-

de motortje voert de plastic draad in, waar

deze wordt gesmolten in het hot-end. Som-

mige printers bezitten ook een verwarmde

tafel. Dit voorkomt kromtrekken van het ge-

printe object bij gebruik van ABS-plastic. De

meest geavanceerde modellen bezitten een

dual extruder, waarmee het mogelijk wordt

met twee verschillende kleuren te werken.

Voor modellen waar later ondersteunende

delen moeten worden opgelost, is een twee

de extruder uiteraard noodzaak. In een dual

extrusion-systeem zijn de verschillende com-

ponenten dubbel uitgevoerd. Een dual 3D-

printer heeft twee extruders, twee nozzles

en twee filamentgeleiders. De extruders zijn

wel aan elkaar gekoppeld en bewegen niet

los van elkaar. 3D-printers zijn nu in staat

om te printen met een laagdikte 0,1 milli

meter, wat je als goed gemiddelde mag be-

schouwen. Veel printers halen nu snelheden

van 300 millimeter per seconde, maar prin

ten op maximum snelheid geeft niet de bes-

te kwaliteit.
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