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ONWERP IE EIGEN 3D-MODEL MET TINKERCAD
EN MESHMIXER IN SLECHTS EEN PAAR STAPPEN

WORKSHOP
TINKERCAD
Met Tinkercad kun je online eenvoudig 3D-modellen maken. De software
werkt rechtstreeks vanuit je browser en is simpel te bedienen. In deze workshop
gaan we aan de slag met het maken van een sleutelhanger met Tinkercad.
Charlotte Jansen

Ga naar www.tinkercad.com om met de

software aan de slag te gaan. Je hoeft

niets te downloaden en aanmelden is

ook niet nodig, maar dat raden we wel aan, om

dat je je ontwerpen dan ook kunt opslaan en la

ter verder kunt gaan waar je bent gebleven. Een

account bij Tinkercad is helemaal gratis, een

betaald account nemen met meer functionali-

teit, is ook mogelijk. Klik op de link 'Start the edi

tor" om de ontwerpomgeving rechtstreeks in je

browser te openen. Er wordt eerst een video

gestart waarin de mogelijkheden van het pro

gramma worden getoond. We raden je aan om

deze korte video af te kijken, je krijgt dan een in-

druk van de mogelijkheden van Tinkercad. Klik

vervolgens op 'Start now' om de software op te

starten.

BASISVORMEN

Tinkercad werkt met een aantal basisvormen

die je kunt combineren. Deze maakje zicht-

baar door in het menu aan de rechterkant

> De tutorials zijn de moeite waard om te doorlopen.
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Mind to design
in minutes
WithTinkercadyou can quicklyturn your

idea into a CAD model for a 3D printer

•

Meet the rest of the family & r p

Learn to use Tinkercad

in three easy steps
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De basis voor je sleutelhanger is gelegd.

van het scherm op 'Geometric' te klikken. De

vormen sleep je eenvoudig in een werkveld.

Sleep er bijvoorbeeld een vierkant naar toe en

met de rechter muisknop kun je om het mo

del draaien, met het scrollwieltje zoom je in en

jit. De maten van het blokje pas je aan door

aan de witte blokjes te trekken met de linker-

muisknop op de hoeken van de afbeelding. De

witte blokjes op de hoeken zijn voor de leng-

te en breedte, met het witte blokje in het mid

den verander je de hoogte. Door er een platte

rechthoek van te maken, heb je de basis voor

een sleutelhanger.

EEN GAT MAKEN

Om een gat in de sleutelhanger te maken, sleep

je een Cylinder in het veld. Deze maak je een

stuk kleiner (5x5 mm) en verschuif je, zodat

deze in het rode vlakje staat. Klik rechtsboven

op Inspector en vervolgens op Hole en de Cylin

der is een gat geworden. Houd de shift-toets in-

gedrukt en selecteer nu beide afbeeldingen en

klik bovenin het venster op Group. Daarmee is

het gat in de sleutelhanger definitief.

TEKSTTOEVOEGEN

Op de sleutelhanger komt ook tekst. Klik rechts

de Geometric-tab dicht en scroll naar beneden

naar de tab Letters. De letters kan je op dezelf-

de manier in het model slepen. Tot slot selec

teer je alles maak je weer een Group.

www.pcmweb.nl

9

<=>

i *

* 4

«f AT

Het eindresultaat kan direct geprint worden.

OPSLAAN EN PRINTEN!

Om het model te kunnen opslaan en printen zal

je een account aan moeten aanmaken bij Tin

kercad. Met een account heb je ook de moge-

lijkheid modellen te delen en modellen van an-

deren te openen en te bewerken. Opslaan met

een account gaat via Design en vervolgens klik

je op Download for 3D printing. Heb je nog

geen 3D-printer, maar wil je wel heel graag je

model 3D geprint zien? Kies dan voor de optie

Design en Order a 3D print. Op het moment van

schrijven wordt er hard gewerkt aan een koppe-

ling met het 3DHubs-netwerk. Via dit netwerk

is het mogelijk je modellen uit te laten printen

door mensen met een 3D-printer bij jou in de

buurt, zie ook het artikel over 3D-printdiensten

in deze PCM. Deze digitale werkplaatsen bevin-

den zich verspreid over heel Nederland en stel-

len hun 3D-printers beschikbaar (en andere ap

paratus) beschikbaar om zelf mee aan de slag

te gaan. In dit voorbeeld kiezen we voor een be-

stelling bij i.Materialise. Je model wordt direct

doorgestuurd naar de website en geeft je direct

een idee van de kosten om je model te laten uit-

printen.

MODEL MET MESHMIXER

Met Meshmixer kun je ook heel snel een

3D-ontwerp maken. Deze software down

load en installeerje via www.123dapp.com/

meshmixer#download.

Wanneerje het programma opent, krijg je de

mogelijkheid een 3D model te importeren, een

Meshmixer bestand te openen of te starten met

een standaardvorm. In dit voorbeeld kiezen we

voor een standaard vorm van een konijn. Het

model kun je draaien door het scroll-wiel van

de muis ingedrukt te houden tijdens een muis-

beweging.

KONIJN 'ONTHOOFDEN'

Om enkele mogelijkheden van het programma

tonen, vervang je de kop van het konijn door

een andere kop. Klik in de linker-menubalk op

Select. Door nu met de linkermuisknop inge

drukt een lijn te trekken, selecteer je een ge-

deelte van het model. De selectie kleurt oranje
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Het beginscherm helpt je een eind op weg.
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op. Via Edit, Erase en Fill haal je het hoofd een

voudig weg, waarna het gat netjes wordt opge-

vuld. Klik op Accept om akkoord te gaan met

het resultaat. Via Clear Selection wordt de selec-

tie die je nu nog ziet opgeheven.

NIEUW HOOFD

Kies nu een nieuw hoofd uit voor je konijn. Dit

kan via het linker-menu Meshmi, Primitives en

vervolgens Heads. Het nieuwe hoofd sleep je

met de linkermuisknop op het model. Laat de

knop los om het hoofd aan de romp te bevesti-

gen. Met behulp van de Part Widget kan je het

hoofd verschalen, verplaatsen en draaien. Om

het te verplaatsen klik je op het middelste bolle-

tje en sleep je de muis. Klik in de schijf en sleep

om te verdraaien en klik op het puntje en sleep

om te verschalen. Wanneer je tevreden bent

met de grootte en positie van het nieuwe hoofd

klikje weer op Accept om de wijzigingen door te

voeren. Om het af te maken, maak je via Brush

en Shrink Smooth de verbinding tussen het

hoofd en het lijfbeter.

LEKKER BOETSEREN

Je kunt natuurlijk ook zelf de vorm vrij aanpas

sen. Dit doe je met de Sculpt optie. Met deze

functie kan je naar hartenlust boetseren zonder
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Zo selecteer je het hoofd van het konijn.

vieze handen te krijgen. Om te beginnen klik op

Sculpt, Brushes en vervolgens Drag. Wanneer

je nu met de linkermuisknop ingedrukt over de

staart beweegt, kan je deze veranderen van een

schattig wipstaartje in een lange dunne staart.

PRINTEN MAAR!

Klaar om je eigen ontwerp te printen? Slahet op
via File en Export. Er is een aantal verschillende

formaten beschikbaar, het meest gangbare mo

del is (nog) de STL BinaryFormat (.stl).Op ter-

mijn zal dit bestandsformaat vervangen worden

door het additive manufacturing file (.amf) for-

maat. Wil je je model in kleur uit laten printen?

Exporteer in dat geval dan het model als PLY

Format (.ply), i.Materialise accepteert .ply be-

standen en laat daarna direct zien wat het kost

om je model af te laten drukken.

Bovendien kun je op de website ook nog de

maat van je model aanpassen, want we hebben

eigenlijk geen idee hoe groot ons model is ge-

worden.

TOT SLOT!

Zoals je hebt gezien zijn de mogelijkheden en

menu's van Meshmixer erg uitgebreid. Het pro

gramma is niet alleen leuk voor beginners,

maar ook gevorderden zullen hier lang mee uit
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;er informatie:

van FabLab

p het gebied

van digitale productie en 3D printen. Ze

ziet in 3D printen de ultieme democratise-

ring van productie. Internationaal is ze ac-

tief betrokken bij de ontwikkeling van een

ISO ASTM norm voor Additive Manufactu

ring. Binnen deze commissie ligt haar aan-

dacht voomamelijk bij de ontwikkeling van

Design Guidelines. Wanneer je het interes

sant vindt om zelf de printer te bedienen

en hier meer over te leren dan kan je ook

altijd een bezoek brengen aan een FabLab

bij jou in de buurt. Fablab biedt ook work-

en printen aan.

de voeten kunnen. Via het helpmenu zijn dive'-

se tutorials te bekijken en kom je ook gemak-

kelijk in het forum terecht. Ook wanneer je niet

van boetseren houdt, biedt het programma en

kele erg handige functies, deze vind je onder

andere onder Analysis.

mom

/\ Het eindresultaat kun je direct printen.
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OpenSCAD
OpenSCAD is bijzonder geschikt

voor degene die handiger zijn met

het toetsenbord dan met de muis.

Ditprogramma werkt volledig para

metrised Als je een vorm wilt ma

ken, dan zul je die moeten program-

meren in plaats van zelf tekenen.

Meer informatie:

www.openscad.org/downloads

www.pcmweb.nl
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V Pluspunten
• Voor programmers

• Mogelijkheid om wiskundige modellen

3D te printen

• Modellen zijn makkelijk aan te passen

x Minpunten
• Programmeer-ervaring noodzakelijk

• Lang bezig met het genereren van .stl

bestanden wanneer

• De vormen ingewikkelder worden

Tinkercad
Tinkercad maakt van 3D tekenen

kinderspel. Laat je echter niet te-

genhouden door de kinderlijke uit-

straling van het programma, want

de mogelijkheden van dit pakket

zullen je verrassen. Het program

ma bedien je rechtstreeks vanuit

je browser via www.tinkercad.com.

Om modellen als .stl te downloa-

den moet je een (gratis) account

aanmaken.

Meer informatie:

www.thinkercad.com
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Blender
Waarschijnlijk het meest uitgebrei

de gratis en open source program

ma voor 3D. Bovendien wordt er

nog steeds actief aan doorontwik-

keld. Blender is een alleskunner,

waardoor het wel wat minder toe-

gankelijk is voor beginners. Zo kun

je er niet alleen mee modelleren,

maar ook renderen, animeren en

simuleren.

Meer informatie:

www.blender.org/download
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n/ Pluspunten
• Ergeenvoudig programma

• Goede tutorials

• Kan .stl en .svg-bestanden importeren

• Draait in de browser

• Uitgebreide bibliotheek met basisvor-

Minpunten
• Gebruikt OpenGL,waardoor het niet op

ieder systeem of met elke browser werkt

• Afhankelijk van internetsnelheid

•.-.• • •' •-•
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\/ Pluspunten
• Zeer uitgebreid pakket

• Zowel strakke als vrije vormen

• Diverse import en export mogelijkheden

• Uit te breiden met diverse plugins

X Minpunten
• Zeer steile leercurve

• Te uitgebreid voor de beginner
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Meshmixer
Meshmixer is recent toegevoegd

aan de 123D-suite en biedt uit-

komst voor mensen die vrijer wil-

len vormgeven dan met de meeste

bovengenoemde programma's mo

gelijk is. Met Meshmixer kun je vir-

tueel kleien. Meshmixer dankt zijn

naam aan het feit dat het op een

gemakkelijke manier meshes (mo

dellen) kan combineren (mixen).

Meer informatie:

www.123dapp.com/meshmixer

123D Catch
Tot slot een leuk programma voor

wie niet wil tekenen, maar toch wel

zelf iets in 3D wil proberen te ma

ken. Binnen de 123D-familie vind

je ook een module om eenvou

dig te kunnen 3D scannen: 123D

Catch. Aan de hand van een aan

tal foto's van een object, recon-

strueert de software een 3D-model

van het object. Net zoals enkele

andere pakketten van 123D zijn er

3 varianten: in de browser, als app

en een downloadversie.

Meer informatie:

www.123dapp.com/catch

3-: PCM / NR. 6 - JUNI 2014

v/ Pluspunten
• Importeren van diverse 3D-modellen

mogelijk

• Vrije vormen mogelijkdoor digitale klel-

gereedschappen

• Mogelijkheden vrijevormgeving

• Handig programma om 3D scans te

bewerken

X Minpunten
• Niet altijd stabiel

• Bewegen van het 3D-model niet intuitief

\/ Pluspunten
• Gemakkelijk en leuk om 3D-scan te

maken

• Goede makkelijke koppeling naar 3D-

printservice

X Minpunten
• Resultaten kunnen tegenvallen

• Verschillen tussen de drie versies kun

nen verwarrend zijn

Sculptris
Smlptris is een andere laagdrem-

ge optie voor mensen die liever

vrije vorm maken. In Sculptris

et mogelijk met diverse spatels

andere boetseergereedschap-

ije eigen model te realiseren.

er informatie:

ologic.com/sculptris

Goede exportmogelijkheden

Geen onderdeel van 123D-suite

Goede mogelijkheid om modellen in te

Grote community

Minpunten
Beperkte resolutie mogelijk

Digitaal boetseren is lastig
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TIEN 3D-PRIIMTDIENSTEN

LAATJE IDEEEN
UITPRIIUTEN
Je hoeft zelf geen eigenaar te zijn van een 3D-printer om mooie objecten te
kunnen afdrukken. Er zijn verschillende bedrijven die in die behoefte voorzien.
Je stuurt je ontwerp op via internet, en het object wordt voor je afgedrukt
en naar je thuisadres verzonden: makkelijker kan haast niet. We zetten tien
3D-printdiensten voor je op een rij.
Maikel Dijkhuizen
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*" C A l3 wwiv.3dimenz.corr.

-^a-jen(O)

Als je nog geen 3D-printer hebt, zijn er

alternatieven om je 3D-ontwerp af te

drukken.Je kunt bijvoorbeeld gebruik

maken van een 3D-printdienst. En er is keuze ge

noeg, want de aanbieders schieten momenteel

als paddenstoelen uit de grond.

3DIMENZ

3Dimenz is in 2013 begonnen met het aanbie-

den van gepersonaliseerde 3D-objecten. Zo is

het onder meer mogelijk om allerlei 3D-karak-

ters met je eigen hoofd te bestellen op basis

van een ingestuurde foto. Leuk is dat je des-

gewenst ook een complete miniatuur van je-

zelf kunt laat maken. Verder richt 3Dimenz zich

op de verkoop van sieraden waarin bijvoor

beeld je naam in is verwerkt. Het staat teke-

36 PCM / NR. 6 - JUNI 2014

3DIMENZ

Home Taartioppers 3D-fcarakters
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Taarttoppers met je
eigen gcncht
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.3Dimenz is een laagdrempelige printshop dat onder meer gepersonaliseerde 3D-objecten uitprint.
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naars en hobbyisten vrij om zelf ontwerpbe-

standen aan te leveren, want in principe drukt

deze aanbieder alles in kleur af. Een pluspunt

is dat deze printshop met nagenoeg alle gang-

Dare bestandsformaten overweg kan. 3Dimenz

accepteert schaalmodellen met een maximale

orintoppervlakte van 25 x 35 x 20 centimeter.

De afdrukken worden laagje voor laagje opge-

oouwd met een fijnkorrelig poeder. Het voor-

deel van deze techniek is dat de 3D-prints zeer

gedetailleerd zijn. Daarentegen is het materi

aal wel vrij breekbaar en prijzig. Persoonlijke

aandacht staat bij het Noord-Hollands bedrijfje

hoog in het vaandel. Diegenen die het project

voor je uitprinten en afwerken zijn rechtstreeks

benaderbaar voor advies. De medewerkers hel

pen je bijvoorbeeld met de keuze van het juis-

:e materiaal voor de nabehandeling en het

ontwerpen van een schaalmodel. Op verzoek

neemt 3Dimenz spoedopdrachten aan waar

door een vlotte levering is gegarandeerd.

www.3dimenz.com

3D HUBS

Het aantal mensen dat een 3D-printer in huis

naalt groeit gestaag. Bij 3D Hubs kunnen be-

zitters van een dergelijke machine zich registe-

ren en vervolgens een eigen bescheiden print-

service beginnen. Inmiddels hebben zich al

ruim vierduizend leden zich bij dit wereldwij-

de netwerk aangemeld. Als je iets wilt laten uit

printen, is er altijd wel een iemand in de buurt

die tegen betaling kan helpen. Via de website

van 3D Hubs typ je je woonplaats in, waarna

printers uit de buurt op een kaartje verschij-

nen. Bij iedere afdrukplek staan de belangrijk-

ste specificaties over de printer vermeld. Daar-

naast tref je informatie over de prijs en levertijd

aan. Houd er rekening mee dat de kwaliteit

vaak minder is vergeleken met professionele

printdiensten, omdat de aangesloten deelne-

mers veelal gebruik maken van een consumen-

ten-3D-printer. In de meeste gevallen is het ma

teriaal daardoorvan plastic en slechts in een

kleur leverbaar. Bezitters van een 3D-printer

mogen op het platform zelf hun prijs bepalen

waarvan 3D Hubs vervolgens vijftien procent

inhoudt. Over het algemeen zijn de prijzen iets

gunstiger vergeleken met de overige besproken

diensten. De website accepteert uitsluitend

ontwerpbestanden in het stl-formaat.

www.3dhubs.com

HEMA

Winkelketen Hema biedt via zijn website een

bescheiden 3D-printservice aan. Het bedrijf

lijkt zich hiermee vooral op jongeren te rich-

ten, want er zijn alleen gepersonaliseerde siera-

den en telefoonhoesjes (alleen voor Apple- en

Samsung-toestellen) beschikbaar. Op de web

site maken klanten in enkele minuten zelf een

ontwerp volgens een voorgekauwd sjabloon.

Vervolgens is het mogelijk om van dit ontwerp

een 3D-printje te bestellen. Ideaal voor belang-

DOSSIER
3D-printing

stellenden die niet de behoefte hebben om in-

gewikkelde tekensoftware onder de knie te

krijgen. De 3D-printdienst van Hema is door

de online ontwerpmodule voor iedereen toe-

gankelijk.Je kunt bij Hema geen eigen ontwer

pen aanleveren, maar alleen kiezen uit het as-

sortiment. Wel kun je sieraden van een naam

voorzien, maar dit beperkt zich tot acht tekens.

Als materiaal hebben klanten keuze uit onder

meer zwart metaal, roestvrij staal en gold pla

ted. Het aantal beschikbare kleuren is beperkt.

Afhankelijk van het ontwerp kost een 3D-ob-

ject bij Hema minimaal € 12,95. Ook betaal je €

1,50 opstartkosten. De winkelketen is overigens

niet erg vlot met het opsturen van de produc

ten, want de levertijd bedraagt maar liefst twin-

tig werkdagen.

3d-print.hema.nl

(.MATERIALISE

Het Belgische i.materialise (onderdeel van

Materialise) timmert al een tijdje aan de weg

op het gebied van 3D-printen. In verschillen

de werkruimtes staan maar liefst ruim tachtig

printers opgesteld. Niet vreemd dus dat dit be

drijf afdrukken in allerlei formaten, kleuren en

materialen levert. Er is eigenlijk weinig wat je

niet kunt laten afdrukken bij (.materialise. Een

greep uit de printbare objecten zijn bijvoor

beeld sieraden, waxinelichthouders, voerbak-

jes, kerstballen, sleutelhangers, schoenen en

schaalmodellen. Je hebt als materiaal bijvoor-
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• 3D pnni lab

Hema biedt een online ontwerpmodule aan voor sieraden en telefoonhoesjes.
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Na het uploaden van het ontwerpbestand selecteer je hetgewenste materiaal.
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beeld keuze uit metaal, keramiek, hars, titani

um, steel, brons, zilver en goud. Iedere bouw-

stof heeft zijn eigen printer met verschillende

maximale afmetingen van het 3D-model. Ook

de prijs en productietijd zijn hiervan afhanke-

lijk. In het ongunstigste geval ontvang je de be-

stelde producten pas na twintig werkdagen.

Deze aanbieder richt zich met name op men-

sen met designkennis.Je uploadt een ont-

werpbestand naar de server van (.materialise,

waarna je het materiaal, de kleur en de afme

tingen selecteert. De prijs verschijnt direct in

beeld. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf ruim

duizend experts in dienst die bij problemen

klanten kunnen helpen. Mensen zonder ont-

werpkennis snuffelen vrijblijvend rond in de

uitgebreide shop van i.materialise. Hierin bie-

den verschillende designers zelfontworpen 3D-

prints te koop aan.

www.i.materialise.com

KRAFTWURX

Het Amerikaanse Kraftwurx heeft een wereld-

wijd netwerk van 125 fabrieken die in staat

zijn om objecten in 3D uit te printen en er zijn

maar liefst 87 materialen waaruit je kunt kie

zen. Ideaal dus als je snel een aanbieder zoekt

die 3D-modellen van een zeldzame bouwstof

produceert. Volgens deze printdienst bespa-

ren klanten bovendien geld in de verzendkos-

ten, omdat Kraftwurx altijd naar een fabriek

zoekt die bij jou 'in de buurt" ligt. Verder zou-

*• C A L w-MLtnfcMjruwMr*.
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den kopers niet zo lang hoeven te wachten op

bestelde producten. 3D-modellen lever je aan

als obj-, stl-, dae- of wrl-bestand met een groot-

te van maximaal 200 MB. Vervolgens selecteer

je in het volgende scherm de afmetingen en

de bouwstof. Onder meer materialen als alu

minium, nikkel, staal, zandsteen en plastic zijn

beschikbaar. Daarnaast selecteren gebruikers

eventueel ook kostbare bouwstoffen, zoals 24

karaats goud of zilver. Kraftwurx heeft een uit

gebreide shop waarin je zelfontworpen artike-

len kuntverkopen.

www.kraftwurx.com

PONOKO

Net als i.materialise en Kraftwurx is ook Pono-

ko een zeer grote speler als het gaat om 3D-

prints. Er zijn vestigingen in Nieuw-Zeeland,

Verenigde Staten, Italie, Engeland en Duitsland

die 3D-prints voor je kunnen verzorgen. Het be

drijf loodst je in vijf stappen door het ontwerp

en bestelproces.Je kunt ervoor kiezen om het

model naar een speciale template te kopie-

ren, maar het is ook mogelijk om rechtstreeks

een ontwerpbestand te uploaden. Er is hier-

bij ondersteuning voor de formaten stl, dae en

vrml97. Ponoko berekent meteen de grootte

van het object en laat zien welke materialen er

beschikbaar zijn. Het bedrijf levert in totaal 3D-

prints in zestien materialen, waaronder plas

tic, gold plated, gips en roestvrij staal. Lastig is

dat je de grootte van het object niet online kunt

&Fk>noko'

aanpassen. Het model uit het ontwerpbestand

dient dus precies op maat te zijn. Zodra het ge-

wenste materiaal is geselecteerd, zie je meteen

hoeveel de 3D-print kost in dollars. De meeste

3D-prints komen uit de Verenigde Staten, waar

door de verzendkosten hoog kunnen oplopen.

www.ponoko.com/3d-printing

SCULPTEO

Sculpteo is een Frans bedrijf dat al sinds 200-3

actief is als 3D-printdienst. Viade overzichtelij-

ke website staat het je vrij om een ontwerpbe

stand te uploaden. Je voert de naam in van het

designprogramma waarmee je het model hebt

ontworpen, waarna Sculpteo laat weten met

welke bestandsformaten de printservice over

weg kan. Deze aanbieder nodigt je uit om aller-

lei gegevens aan het object te koppelen. Dat is

vooral handig wanneer je van plan bent om het

model te koop aan te bieden in de webshop,

wat ook tot de mogelijkheden behoort. Na het

uploadproces verschijnt er een mooie 3D-weer-

gave van het ontwerp in beeld. Afhankelijk van

de grootte heb je keuze uit verschillende bouw

stoffen. Sculpteo heeft onder meer printers die

3D-afdrukken van hars, plastic, zilver en wax fa-

briceren. Bij sommige materialen kies je zo no-

dig een leuk kleurtje uit. De levertijd is sterk af

hankelijk van het gekozen materiaal. Bij gebruik

van plastic heb je de afdruk al binnen een week

in huis, maar bij een product van zilver duurt

de levering drie weken. Mensen die zelf niet in
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Via Staples is het alleen mogelijkom 3D-afdrukken van papier te bestellen.

staat zijn om een ontwerpbestand aan te leve-

ren, kunnen in de webshop als alternatief een

<ant-en-klaar product bestellen van de gewens-

;e bouwstof. Naast de website biedt Sculpteo

?ijndiensten ook aan via een app voor iOS-ap-

oaraten.

www.sculpteo.com

5HAPEWAYS

A'anneer we het over 3D-printdiensten hebben,

nag Shapeways niet ontbreken. Dit bedrijf heeft

een uitgebreide handelsplaats van 3D-produc-

:en opgezet waarin ontwerpers en kopers el-

<aar ontmoeten. Uiteraard is het ook mogelijk

Dm eigen creaties door het bedrijf te laten uit-

Drinten. Na aanmelding opent er direct een ven

der waarmee je een ontwerpbestand uploadt.

Hoewel Shapeways niet vertelt welke bestands-

types het accepteert, blijkt in de praktijk dat de

orintdienst vrijwel alle gangbare formaten on-

dersteunt. Als bouwstof maak je een keuze tus

sen plastic, acrylvezel, keramiek, roestvrij staal,

metaal, zilver, brons en zandsteen. Shapeways

laat een schematische weergave van het print-

object zien, zodat je niet onverwacht voor ver-

'assingen komt te staan. Na betaling duurt het

rnaximaal drie weken voordat het printobject

/vordt bezorgd. Naast ontwerpbestanden print

e via Shapeway ook rechtstreeks gepersonali

seerde objecten uit. Op de website zijn namelijk

apps beschikbaar om bijvoorbeeld je eigen sie

raden en woonaccessoires te ontwerpen. Verder

heeft Shapeways een functie om 2D-modellen te
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converteren naar 3D, maar in de praktijk is het

resultaat van deze functie in de praktijk teleur-

stellend, want we zien louter onbruikbare 3D-

modellen op ons scherm verschijnen. In de shop

op de website vind je uiteenlopende producten

van ontwerpers, zoals sieraden, kleding, kunst,

miniaturen en spelletjes.

www.shapeways.com

STAPLES

Kantoorgroothandel Staples begon vorig jaar

een 3D-printdienst. Bijzonder is dat deze aan

bieder uitsluitend milieuvriendelijk papier (FSC)

en lijm als bouwstoffen gebruikt. Printers van

het merk Mcor Technologies leggen verschillen

de papierlagen over elkaar heen om het beoog-

de 3D-object te realiseren. Staples benadrukt

dat het resultaat stevige producten oplevert.

Dankzij het papier lukt het bovendien eenvou

dig om 3D-objecten in kleur af te drukken. Via

de website selecteer je een stl-, obj- of wrl-be-

stand van rnaximaal 150 MB op je schijf, waar

na je meteen een afdruk bestelt. De prijzen die

Staples hanteert vallen overigens erg mee. De

reden hiervoor is logisch te verklaren, want pa

pier is een relatief goedkope bouwstof vergele

ken met materialen die de meeste andere 3D-

printers gebruiken. Een ander voordeel is dat

de printers van Mcor Technologies naar eigen

zeggen meer dan een miljoen kleuren kunnen

uitprinten, waardoor het resultaat erg realis-

tisch is. Staples hanteert een levertijd van rnaxi

maal twee weken. Via de website verkoop je

desgewenst eigen creaties aan andere bezoe-

kers.

staples.myeasy3d.com

TRIDIMENSIO

Tridimensio richt zich voomamelijk op de zake-

lijke markt. Het familiebedrijfje neemt allerlei

omvangrijke 3D-opdrachten aan, zoals schaal

modellen, maquettes en prototypes van nieu

we producten. Via een partner maakt Tridimen

sio ook 3D-scans van fysieke objecten, zodat er

eenvoudig een replica kan worden vervaardigd.

Deze aanbieder print aan de hand van poeder

of kunststof 3D-modellen uit. Klanten leveren

ontwerpbestanden aan in stl, wrl (vrml) of ply.

Op de website staan helaas geen prijzen ver-

meld.. Via e-mail of de ftp-server kunnen po-

tentiele klanten een ontwerpbestand aanleve

ren, waarna de eigenaren een offerte opsturen.

www.tridimensio.nl

TOT SLOT

Het laten printen van 3D-objecten via een van

de hier besproken printdiensten is een interes-

sante keuze, vooral als je niet beschikt over een

3D-printer. De mogelijkheden zijn oneindig en

- met uitzondering van de aangeboden produc

ten van de Hema - vaak veel geavanceerder dan

welke 3D-thuisprinter dan ook. Bovendien vallen

de prijzen in de meeste gevallen mee en heb je

de vrijheid in het ontwerp. Wie benieuwd is naar

de mogelijkheden van 3D-printing, kan zeker te-

recht bij een van deze diensten.
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START M ET
3D-PRINTEN!
Je hebt eindelijk de stap genomen om een 3D-printer
aan te schaffen. Maar hoe begin je nu met 3D-printen
en wat komt er allemaal nog bij kijken voordat je eerste
3D-model uit het apparaat rolt?
Mark Gamble

Wanneer je de trotse eigenaar bent

van een nieuwe 3D-printer, wil je

natuurlijk meteen aan de slag. Een

3D-printer werkt echter niet zelfstandig, maar

wordt aangestuurd vanaf een pc of laptop met

speciale software. Sommige 3D-printers verei-

sen - net als een gewone printer - een stuur-

programma waardoor de 3D-printer door Win

dows, Linux of Mac OS X wordt herkend en kan

worden aangestuurd. De verbinding tussen een

computer en een 3D-printer verloopt doorgaans

via een usb-kabel, maar er zijn ook modellen die

je kunt aansturen vanaf een com-poort.

DRIVERS

Je 3D-printer aansluiten is redelijk eenvoudig. Bij

iedere printer wordt de nodige software geleverd

die ervoor zorgt dat je printer door Windows

40 PCM / NR. 6 - JUNI 2014

wordt herkend, of dat het in ieder geval mogelijk

is om vanuit het - vaak ook meegeleverde - 3D-

ontwerpprogramma verbinding te maken met de

3D-printer. Een 3D-printer is natuurlijk niet zo-

maar een printer, daarom zul je 'm meestal ook -

na de installatie - niet aantreffen in het Windows

Configuratiescherm bij Apparaten en Printers.

Even snel een Word-documentje afdrukken op

een 3D-printer is er dan ook niet bij.

SOFTWARE

De meeste 3D-printers maken gebruik van het-

zelfde bestandsformaat om 3D-modellen af te

drukken: stl. Deze afkorting staat voor Stereo

Lythografie, een druk- of printterm voor 3D-

modellen dat al jaren wordt gebruikt om 3D-

modellen te maken. Om een 3D-model te kun

nen afdrukken op een 3D-printer heb je een

•s Cura is speciale software die geschikt is voor de Ultima-

ker-printers, maar kan ook overweg met andere merken.

ARDUINO
- zoals de Maker-

aker - maken gebruik van

een Arduino-minicomputer voor het aan

sturen van het apparaat. Dat heeft een aan

tal voordelen. Voor Arduino bestaan name

lijkspeciale Windows-drivers, waardoor het

eenvoudiger is om een 3D-printer vanaf een

computer aan te sturen en er verbinding

mee te maken. Daarnaast is een Arduino

ook ideaal te gebruiken om zelf een 3D-prin-

ter mee te bouwen. Op internet zijn veel in-

structies te vinden over hoe je zelf een 3D-

printer met een Arduino kunt bouwen.
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rdt aangestuurd via zo-

-code. Kortgezegd worden in

G-code de coordinaten aangegeven waar-

naartoe een printkop moet bewegen, hoe

snel dit gaat en via welke route dat gaat. Als

je gebruik maakt van 3D-software om je ob

ject te printen, hoef je je niet druk te maken

over die G-code: dat wordt allemaal door de

software naar de printer gestuurd, die het

dan uitvoert.

speciaal geschikt voor de Ultimaker en Ultima

ker 2-printers en vereist vrijwel geen extra con-

figuratie of instellingen.

Cura heeft bovendien als extra voordeel dat het

van te voren - dus tijdens het ontwerpen van

een 3D-model - al aangeeft hoeveel filament

er nodig is om het model af te drukken, en hoe

ang het daadwerkeiijke printen duurt. Wat ons

betreft is Cura dan ook een van de meest ge-

bruiksvriendelijke 3D-printsoftware van dit

moment. Met Cura kun je overigens geen mo

dellen maken, maar het is vooral de schakel

tussen het 3D-model en het printproces.

< Voor Lego kun je alles maken.
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SJABLONEN
Het ontwerpen van een 3D-object is misschien

niet voor iedereen weggelegd. Alhoewel veel

van de gratis 3D-ontwerpprogramma's een

voudig zijn te bedienen, heb je natuurlijk wel

wat inzicht nodig in hoe een 3D-model precies

in elkaar steekt en hoe je er een moet ontwer

pen. Gelukkig hoef je jezelf daar voor je eerste

geprinte 3D-model niet al te veel in te verdie-

pen, want op internet zijn tal van kant-en-klare

printsjablonen te vinden, waarmee je direct aan

de slag kunt en zonder enige kennis van zaken

vrijwel meteen kunt afdrukken op je 3D-printer.

Op YouMagine (www.youmagine.com/designs/)

en de website van MakerBot (www.thingiverse.

com) vind je tal van gratis 3D-objecten die di

rect afdrukbaar zijn.

FILAMENT

Het filament is het materiaal waarmee daad-

werkelijk 3D-objecten worden geprint. Fila

ment is flexibel thermoplastisch materiaal en

is beschikbaar in verschillende kleuren, diktes

en samenstellingen.Je kunt daarbij kiezen uit

alle kleuren van de regenboog, maar ook door-

zichtig filament bestaat. Sommige filamenten

hebben zelfs lichtgevende of metallic-eigen-

schappen. De meest voorkomende thermoplas-

tische materialen waaruit filament bestaat zijn

ABS en PLA. ABS is basis van een filament be

staat uit ABS of PLA .PLA staat voor Polylactide

en wordt gemaakt van maiszetmeel of suiker.

Door deze eigenschappen is PLA biologisch af-

breekbaar en milieuvriendelijk. PLAis verkrijg

baar in een flexibele en stugge variant. PLA is

over het algemeen makkelijker door de print

kop te verplaatsen dan ABS, maar heeft een la-

gere temperatuur nodig om zachter te worden.

Bij temperaturen boven de 58 graden Celsius

kan PLA zijn vorm verliezen. PLAwordt vanwege

zijn flexibiliteit onder meer toegepast in de me

dische wereld voor het maken van implantaten.

SCHOONMAKEN
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schoonhouden. Iedere oneffenheid of vuiltje

dat op het platform achterblijft, kan ervoor

zorgen dat de eerste laag van je 3D-model

de mist in gaat. Gebruik alcohol om het plat

form van je 3D-printer schoon te houden.
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ABS is gemaakt van zeer stevig plastic en is

daardoor beter geschikt voor 3D-modellen die

sterk moeten zijn. De temperatuur waarop het

plastic zacht genoeg is om door de extruder

- de printkop - te lopen, is bij ABS bijna twee

maal zo hoog als PLA, 100 graden Celsius. Wan

neer ABS afkoelt, heeft het de neiging om te

krimpen.

Bij het afdrukken van verschillende lagen in een

3D-model is het dus belangrijk dat ABS niet te

snel afkoelt, omdat het dan kan gaan opkrul-

len, met als gevolg dat het materiaal tegen de

printkop aan kan komen, daaraan kan vastplak-

ken en zo het hele 3D-model kan laten misluk

ken. 3D-printers hebben vaak een verwarmd

platform waarop het 3D-model wordt geprint,

waardoor het ABS-materiaal niet te snel afkoelt

en het object in zijn geheel warm blijft. Ook

printen veel 3D-programma's eerst een zoge-

naamd vlot, bestaande uit een geraamte waar

op het uiteindelijke model wordt geprint. Dit

voorkomt dat de rest van het 3D-model aan de

bodem van de 3D-printer blijft plakken. Echte

Lego-blokken en ander plastic speelgoed, wor

den ook vaak van ABS gemaakt.

PRINTEN

Als je je 3D-model gaat printen, is het belang

rijk dat je een aantal zaken in de gaten houdt.

De temperatuur van het platform waarop je

3D-model wordt geprint is daar een van, en

hetzelfde geldt voor de extruder; de spuitkop

waaruit het filament wordt gespoten. Bij vrijwel

iedere 3D-printer is het mogelijk om de tem

peratuur van het platform en de extruder in te

stellen en de meeste apparaten kunnen met

behulp van presets worden ingesteld, zodat

alle elementen in de printer - afhankelijk van

het soort filament en het type printmodel dat

wordt gemaakt - op de juiste temperatuur zijn

ingesteld.

Let er ook goed op dat je printer goed waterpas

op een stevige ondergrond staat. Omdat een

printerkop bij het printen van veel 3D-modellen

nogal heen en weer kan bewegen, is het zaak

om een stevige ondergrond te gebruiken. Als de

3D-printer teveel wiebelt, bestaat de kans dat

het filament aan de printkop blijft hangen, of dat

de extruder naast het 3D-object spuit.

OPDE
JUISTE TEMPERATUUR

.Alseen 3D-printer teveel wiebelt, kan je 3D-object mislukken.
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\BS: Acrylonitrile Butadiene Styreen: een

hermoplastic dat kan worden gebruikt door

?en 3D printer voor de fabricage van objec-

en. Vaakwordt ABS gebruikt als afkorting, hier

vordt dan in de praktijkverwezen naar ABS fi-

ament.

Bed: het printbed of printplatform. De plaat

/vaar een 3D printer de objecten op print.

Computer Aided Design (CAD): dit is met be-

lulp van de computer tekenen en/of ontwer-

oen.

Computer Aided Manufacturing (CAM): het

abriceren van onderdelen en producten via de

:omputer. CAD en CAM zijn de twee basisprin-

:ipes die nodig zijn om rapid prototyping moge-

ijkte maken.

Extruder: dit is het deel van de printer waar het

filament wordt ingevoerd, gesmolten en op het

object wordt geprint. Bij een printer met een

jual-extruder kunnen twee rollen filament af-

zonderlijkvan elkaar worden gebruikt.

Extruderen: het deponeren van materiaal op

let bouwplatform. Normaliter gebeurt dit door

het verwarmen en dan vervolgens door een

spuitmond persen van een thermoplastic .

Filament: een filament is een draadvormige

structuur, zoals een vezel of helmdraad. In de

3D print wereld wordt met een filament het ge-

bruikte printmateriaal bedoeld, zoals een PLA fi

lament. Zie voor een verdere uitleg het artikel

'Wat is een filament".

FDM: Fused Deposition Modelling: een 3D print-

techniek waarbij materiaal uit een spuitmond

laagje voor laagjewordt gespoten om uiteinde-
lijk een object te vormen.

FFF: Fused Filament Fabrication: een 3D print-

techniek waarbij een druppel materiaal (wax,

metaal, etc.) op of naast hetzelfde materi

aal geplaatst wordt en vervolgens aan elkaar

hecht(via hitte of via een chemische reactie).

Katalysator: een katalysator is een substantie

die een chemische reactie versnelt zonder zelf

opgenomen te worden door de reactie.

Laminated Object Modelling: een 3D print-

techniek waarbij van het STL-bestand fysieke

doorsneden van papier of kunststof worden ge

maakt. Deze worden vervolgens aan elkaar ge-

lijmd. Het eindproduct lijkt op hout.

Monomeer: een molecuul (mono) dat, onder de

juisteomstandigheden, aan andere moleculen
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kan binden om zo grotere moleculen (polyme-

ren genaamd) te vormen. Een monomeer moet

twee of meer verbindingen kunnen vormen met

andere monomeren.

Laagdikte: in de 3D print technologie wordt

een object gebouwd door herhaaldelijk laagjes

toe te voegen. De accuratesse van het opper-

vlakte neemt toe naarmate de dikheid van de

laagjes afneemt. De minimum dikheidvan de
laag is afhankelijk van het specifieke printproces

en het materiaal wat gebruikt wordt.

Maximale dimensies: de X-Y-Z dimensies be-

schrijven respectievelijk de maximale lengte,

breedte en hoogte van het onderdeel wat ge

print kan worden.

Micron: een micrometer, oftewel een duizend-

ste deel van een millimeter. De laagdikte wordt

vaakgemeten in microns: 'een hoge micron' be-

tekent een lage kwaliteit/resolutie van het ob

ject en vice versa.

Nozzle: een straalbuis waar het printmateriaal

uit wordt gespoten. Eengrote nozzle heeft een

aantal voordelen zoals sneller printen terwijl

een kleine nozzle zorgt voor een vlak en gede-

tailleerder object.

Polycarbonaat (PC): dit is een thermoplastisch

polymeer. PC is een stevig, hard en doorzichtig

materiaal dat in tegenstelling tot de meeste an

dere kunststoffen hoge temperaturen aankan.

Polylactic Acid (PLA): een bio afbreekbaar

thermoplastic polymeer wat gebruikt wordt als

grondstof voor een 3D printer. Vaak wordt de
afkorting PLA gebruikt. Erwordt dan PLA fila

ment bedoeld.

Polymeer: een molecuul dat bestaat uit een op-

eenvolging van meerdere identieke soortgelij-

ke delen die aan elkaar gekoppeld zijn. Er wordt

een onderscheid gemaakt tussen synthetische

polymeren (zoals ABS, PTFE, PE, PVC, PP en PS)

en biopolymeren (zoals zetmeel en rubber).

PTFE: Polytetrafluoroethylene: een thermo

plastic met gladde eigenschappen. PTFE wordt

vaak gebruikt als bus in de extruder om frictie
met de draad te minimaliseren.

Polypropeen: een thermoplastisch polymeer

wat goed bestand is tegen chemische oplosmid-

delen, basen en zuren.

PVC: Polyvinylchloride: een veelvuldig toe-

gepaste thermoplast. Het is zeer goedkoop en

eenvoudig te bewerken, maar het bevat ook
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loodhoudende stoffen wat giftig is.

Rapid Prototyping (RP): synoniem aan 3D prin

ten en additive manufacturing. Rapid prototy

ping gaat uit van informatie, verkregen via het

CAD proces, die vertaald wordt in een fysiek

product. Deze vertaling vindt op verschillende

manieren plaats, zoals onder andere SLA, FDM,

LOM en SLS.

Stereolithografie (SLA): een 3D printtechniek

waarbij een laser wordt gebruikt om vloeistof-

fen te polymeriseren.

Selective Laser Sintering (SLS): een 3D print

techniek waarbij metaalpoeder wordt gesmol

ten via een laser.

Slice: een laag van een prototype. Slices worden

op elkaar gebouwd om een compleet object te

printen. EIkeslice heeft een dikte varierend tus

sen 0.00254 cm en 0.0254 cm, afhankelijk van

de techniek die gebruikt wordt.

Tandriem: een getande riem. Gewoonlijk vezel

versterkt om uitrekken te voorkomen.

Thermoplast: dit zijn smeltbare polymeren. Ze

kunnen in een vorm gegoten worden. PVC en

polystyreen zijn voorbeelden van thermoplas-

ten. Thermoplasten worden vaak in de juiste

vorm gebracht door ze te smelten en in een mal

te spuiten.

Tolerantie: de afwijking in de dikte van de laag

die kan plaatsvinden op een van de assen.

Verwarmingskop: de onderdelen van een ex-

truderkop die het plastic (of andere materia

len) smelt. Onderdelen van verwarmingskoppen

kunnen verwarmd worden tot temperaturen

van 240 graden Celcius. De verwarmingskop is

het deel dat gewoonlijk aan het eind van de ex

truder zit.

Verwarmingsplaat: een verwarmde construc-

tieplaat die voorkomt dat de basis van een ge-

extrudeerd onderdeel te snel afkoelt, krimpt en

kromtrekt. 3D printers met een verwarmings

plaat leveren meestal objecten met een hogere

bouwkwaliteit op.

Vlonder: een techniek waarbij objecten worden

geprint op een plaat die gemaakt is van weg te

gooien materiaal. Een vlonder wordt vaak ge

bruikt als een alternatief voor een verwarmings

plaat.

Uitharden: het proces waarbij het materiaal
van het model hard wordt.
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