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Een beeldje van jezelf, een complex sieraad, of het 
ontbrekende kapje van die jaren zestig-lamp. Een 
3D-printer maakt het. Om zelf ontworpen, unieke 

gebruiksvoorwerpen of kunstwerken te printen, schaffen 
scholen, fabLabs en kunstenaars er nu een aan.
Eerder al ontdekte de industrie het nut van de 3D-printer. 
Zo zijn er veel prototypes gemaakt en verbeterd met 3D-
printers. Het gaat niet alleen om kunststof gebruiksvoorwer-
pen, maar ook om onderdelen in keramiek en metaal. Voor 
kleine aantallen is fabriceren met een 3D-printer zelfs vaak 
de goedkoopste optie, zeker bij complexe onderdelen.
De luchtvaartindustrie en de medische industrie lopen 
voorop. Tachtig procent lichtere, maar even sterke veilig-
heidsgordels besparen miljoenen liters brandstof. Een sche-
del exact op maat of een nieuw oor maken het leven van 
patiënten prettiger.
Maar hoe werkt die 3D-printer eigenlijk? Hoe bouw je bij-
voorbeeld laagje voor laagje een voorwerp uit metaal? En 

evenaart een 3D-print de kwaliteit en precisie van het ouder-
wetse gieten of frezen? Jonge start-ups laten zien dat het 
kan. Steeds meer materialen zijn te printen met steeds gro-
tere precisie, mede dankzij slimme chemie. De kosten zijn 
vaak hoog, maar de technologie is ook nog pril.
In het lab wagen wetenschappers zich al aan de ultieme 
uitdaging in 3D-printen: levend materiaal maken. Een klop-
pend hart uit de printer blijft voorlopig toekomstmuziek, 
maar de eerste laagjes lever en bot met kraakbeen rollen 
inmiddels al uit het lab.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Een pistool, oor en grachtenpand uit de printer. 

Is er sprake van een nieuwe industriële revolutie?
• De Basis: De chemie in de 3D-printer. Hoe bouw je laagjes 

met water, warmte, (laser)licht en lijm?
• De Diepte: Ook keramiek kun je printen. Maar hoe ver is 

het hart uit de 3D-printer? |

Minifabriek in huis

3D-printen3D-printen

editie 75  |   nr 310  |   december 2014

De Context Alles uit de printer

De BAsis Laagje voor laagje

De Diepte Grenzen verleggen

A u t e u r :  M A r G A  v A n  Z u n D e r t



2 De Context
3 D - P r i n t e n  ChemisChe FeitelijkheDen  |  DeCember 2014

Modeltreinen, pizza, protheses, de venus van Milo en sieraden. 
Maak een ontwerp, verzamel materiaal en de 3D-printer  

maakt het allemaal.

Een duidelijk aanwijsbare uitvin-
der van de 3D-printer is er niet. 
Volgens de een gaat 3D-printen 

terug tot 1890. Toen vroeg de Oostenrijks-
Hongaarse Joseph Blanther (Chicago, VS) 
een octrooi aan op een methode om 
met warme wax laagje voor laagje een 
topografische kaart met reliëf te maken. 
Veel anderen zien stereolithografie als 
het prille begin van 3D-printen. Bij stereo-
lithografie ontstaat een voorwerp in een 
bad vol vloeistof doordat een straal uv-
licht een vloeibare hars laagje voor laagje 
uithardt. Die technologie is eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld, 
ook in de VS. 

Rond het jaar 2000 verschenen de 
eerste 3D-printers die nu populair zijn. 
Het idee kwam van de Amerikaan Scott 
Crump: print in plaats van inkt een dun 
laagje kunststof. Aangestuurd door com-
puters ontstaat zo laag na laag na laag een 
driedimensionaal object. Omdat Crump 
het octrooi had en niet geïnteresseerd 
was in de consumentenmarkt, bleef de 
markt tot 2009 ‘gesloten’. 3D-printen 
met (laser)licht is vooral doorontwikkeld 

voor industriële toepassingen. Zo kun 
je metaal, keramiek en nylon printen. 
Overigens heet 3D-printen officieel addi-
tive manufacturing (AM). Wat letterlijk 
vertaald zoveel betekent als ‘maken door 
toevoeging’.

ThuisprinTen

Een 3D-printer thuis is echter nog vrij 
zeldzaam. Nu.nl testte in de zomer 

van 2014 twee modellen. Verschillende 

prints mislukten en de 3D-printers ver-
eisten tijdens de testperiode regelmatig 
gesleutel. Uiteindelijk kwam er een keu-
rige plastic koffiemok uit de printer. Maar 
de gebruiker moet geen haast hebben: 
een print duurde al snel 9 uur. Een prin-
ter thuis is voorlopig iets voor de hobbyist 
of beroepsmatige thuiswerker.

Wel kan iedereen al een 3D-printer 
inschakelen, bijvoorbeeld via een van de 
zogeheten Fablabs, lokale digitale werk-
plaatsen, of via 3D-Hubs, een netwerk van 
enthousiaste thuisprinters. Er zijn ook 
bedrijven en winkels waar je je ontwerp 
naartoe kunt sturen, zoals de Hema of 
Shapeways.

Een van de populairste voorwerpen om 
in 3D te printen, is een miniatuurbeeldje 
van jezelf. Madurodam is al overgescha-
keld naar deze manier van ‘poppetjes’ 
maken; de Koninklijke familie had de 
primeur. En de Hema kon de vraag maar 
nauwelijks aan toen de winkelketen zijn 
3D-printaanbod startte met deze actie. 
Daarnaast zijn smartphonehoesjes, siera-
den en speelgoed populair.

Maar de 3D-printer is veel meer dan 
‘speelgoed’. Voor het bedrijfsleven is pro-
totypes maken met de 3D-printer al niet 
meer weg te denken. Het is niet langer 
noodzakelijk een dure mal te produceren 
om een nieuw of vernieuwd ontwerp 
uit te testen. Je tekent of scant het pro-
duct in op de computer, waarna de 3D-
printer een paar exemplaren produceert. 
Bevalt het ontwerp niet helemaal, dan 
is het snel aangepast. Zo is elk product 
of onderdeel sneller, beter en goedkoper 
te optimaliseren. En waar de 3D-prints 
voor consumenten vooral van kunststof 

Alles
uit de printer

De meest fantastische vormen zijn te maken met 
een 3D-printer.

in september 2014 kreeg het ruimtestation iss 
een 3D-printer aan boord. made in space heeft 

de printer speciaal ontwikkeld om de grote krach-
ten bij lancering te weerstaan en bij lage zwaarte-
kracht te kunnen functioneren. in de 
toekomst moet de printer zorgen voor 
vervanging van beschadigde of zoek-
geraakte onderdelen, laboratorium-
benodigdheden en gereedschap. Zo 

hoeven de astronauten niet langer te wachten met 
reparaties of experimenten totdat de benodigde 
onderdelen per (dure) raket zijn gearriveerd. ook 
kan wellicht de voorraad reserveonderdelen in een 

ruimtestation inkrimpen. eén van de 
eerste testprints is een replica van het 
filter dat de astronauten van Apollo 
13 in 1970 in elkaar knutselden om te 
overleven. |

3D-printer in De ruimte

Foto: fdecomite / Foter / CC bY
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zijn, gebruikt de industrie daarnaast een 
heel spectrum aan materialen waaronder 
metaal en keramiek..

AnTArcTicA

Een ander belangrijk voordeel van 3D-
printen is dat een product ter plekke 

is te maken. Er is geen lange levertijd 
wanneer er een 3D-printer en een voor-
raad kunststof om de hoek staan. Dat is 
zeker handig in zeer afgelegen oorden. 
Denk aan een boorplatform waar een 
afdichtringetje op maat nodig is of een 
onderzoeksstation op Antartica waar de 
wc-deksel of koffiekan breekt. Via de 
satelliet kun je een ontwerp opvragen 
en de printer lost het euvel direct op. 
Inmiddels heeft ook het ISS, het inter-
nationale ruimtestation, een 3D-printer 
aan boord. 

‘Onmogelijke’ vormen, zoals twee in 
elkaar grijpende gesloten ringen of een 
bol in een bol, zijn met een 3D-printer 
in één keer te maken. En wanneer je 
een voorwerp print in plaats van freest, 

zoals bij metaal vaak het geval is, is 
het uitgangspunt voor productie com-
pleet anders. Bij frezen haal je materiaal 
weg om het gewilde voorwerp te maken. 
Vanuit kostenoverwegingen is het vaak 
gunstig om zo min mogelijk materiaal 
weg te frezen. Bij printen geldt het omge-
keerde. Hoe minder metaal je print, hoe 
goedkoper. Ontwerpers moeten anders 
denken. Het gewicht van een gesp voor 
een betrouwbare veiligheidsgordel kon 
zo omlaag van 155 naar 70 gram. Dat 
bespaart meer dan 3 miljoen liter kero-
sine over de totale levensduur van een 
vliegtuig.

Goed en kwAAd

Zoals bij elke nieuwe technologie 
biedt 3D-printen ook kansen voor 

kwaadwillenden. Zo is het mogelijk een 
wapen te printen dat detectiepoortjes niet 
traceren en geen serienummer draagt 
(zie kader). Een huissleutel kopiëren of 
een opzetstukje voor een pinautomaat 
is voor de 3D-printer een koud kunstje. 

En op termijn is een snelle scan van een 
sleutelgat voldoende om elke deur of elke 
kluis te openen die nog een ‘ouderwetse’ 
sleutel heeft.

Maar 3D-printen biedt vooral prachtige 
toepassingen. Een niet meer te bestellen 
onderdeel van een monumentale klok of 
auto is toch te vervangen. Artsen oefenen 
vooraf een ingewikkelde operatie op een 
babyhartje door een kopie uit te printen op 
basis van een MRI-scan. Een Nederlandse 
vrouw kreeg onlangs een kunstschedel 
met perfecte pasvorm, omdat haar eigen 
schedel door een stoornis steeds dikker 
werd. En in Zuid-Soedan printen artsen 
ter plekke protheses voor de vele kinde-
ren die een hand of voet verloren in de 
oorlog. De toekomstperspectieven zijn 
nog fraaier: hele organen rollen uit de 
printer, vliegtuigen krijgen een panora-
misch dak en je huiskamer is gevuld met 
designmeubilair en een exacte kopie van 
de Nachtwacht. |

Wie een oor of neus verliest, bijvoorbeeld 
door een ongeluk of brand, kan over een 

paar jaar een nieuw orgaan laten printen. het 
blijkt mogelijk om een oorschelp van de juiste 
grootte en vorm te printen met een eiwitgel. Dit 
kan bijvoorbeeld door het andere oor in te scan-

nen en te spiegelen of door op basis van een foto 
het oor te tekenen op een computer. het geprinte 
oor plaats je onder de huid, waarna kraakbeencel-
len het oor ‘inkruipen’ en in zo’n drie maanden tijd 
het eiwit langzaam vervangen door kraakbeen. je 
hoeft het oor niet per se meteen op de juiste plek 
te plaatsen; het kan bijvoorbeeld ook eerst op de 
buik ‘groeien’. bij muizen en op een schaaltje in 
het lab lukt dit al. huid printen is nog een stap te 
ver, die moet de plastisch chirurg eroverheen aan-
brengen. Wetenschappers van Cornell university 
die de techniek perfectioneren, verwachten dat de 
eerste mens binnen een paar jaar op deze manier 
een nieuwe neus of een nieuw oor krijgt. ook 
de nederlandse brandwondenstichting beschikt 
inmiddels over een 3D-printer voor onderzoek.  |

OOr

net als iedereen zijn talent als muzikant of 
(foto)journalist kan uitproberen op internet, 

kan ook iedereen ontwerper worden. De eerste 
3D-handscanners zijn inmiddels op de markt, net 
als de eerste eenvoudigere 3D-ontwerpsoftware, 
zoals sketchup. maar ontwerpen voor een 3D-
printer vraagt ook om ‘omdenken’ en creativiteit. 
thuisprinters zijn compact, hoe maak je er gro-
tere voorwerpen mee? een optie is te werken met 
kleine stukjes die je in elkaar zet. |

3D-Denken

een architectenbureau in Amsterdam noord is een grachtenpand van 
bioplastic aan het 3D-printen. De onderdelen worden geprint in een 

container op de bouwplaats, die  tegelijkertijd een tentoonstelling is. 
De megaprinter – de kamermaker – is speciaal ontworpen. uniek aan 
deze manier van bouwen is dat gevel, spouw en binnenmuur in één keer 
worden geprint. en dat attributen als bloemenbakken en wandkastjes 
meteen worden meegeprint. het printen is een driejarig project. het 
huis wordt waarschijnlijk een openbaar gebouw. en het ontwerp mag 
gebruikt worden door anderen. Graag zelfs, zeggen de makers van Dus 
architecten. overigens worden in China ook huizen geprint: wel tien per 
dag. Daar gaat het om kleine huisjes geprint van gerecycled beton.  |

Huizen printen
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Bij 3D-printen bouw je een voorwerp laagje voor laagje op. Dit gebeurt 
door laagjes op elkaar te spuiten of door met (laser)licht een poeder of 

vloeistof laagje voor laagje uit te laten harden.

is kwetsbaar en bros, vandaar dat de 
prints meestal worden versterkt door ze 
te impregneren met epoxyhars, lijm of 
paraffine. Bij complexe modellen is het 
vaak een lastige klus om het overgebleven 
gipspoeder te verwijderen.

In een geavanceerdere vorm wordt poe-
der uitgehard met (laser)licht. Waar licht 
op het poeder valt, ontstaat een hard 
materiaal. In vaktermen heet dit selective 
laser sintering (SLS), een techniek waar-
mee je kunststof, metaal, keramiek en 
glas kunt printen. Een bekend voorbeeld 
is nylonpoeder (polyamide) dat in een 
laagje fijn, wit poeder wordt verwarmd tot 
net onder het smeltpunt. Laserlicht smelt 
het materiaal vervolgens. Een beweegbare 
spiegel stuurt het licht naar de juiste plek-
ken. Met deze techniek kun je heel fijne 
structuren maken. Het materiaal heeft 
een wat korrelachtig ‘zanderig’ oppervlak. 
Het is licht poreus, sterk en flexibel. Er 
bestaan ook mengsels van nylon met glas, 
koolstof en aluminium voor een speci-
ale uitstraling van het te printen object 
en materiaaleigenschappen als sterkte of 
gewicht. Het principe van metaal, kera-
miek en glas printen is feitelijk identiek. 
De laser verwarmt het poedermateriaal, 
waardoor de deeltjes aan elkaar smelten.

sTereoliThoGrAFie

De 3D-techniek waaraan de meeste che-
mie te pas komt, is het printen vanuit 

een vloeistof die met licht wordt uitgehard 
(stereolithografie). Het gaat om stroperige 
vloeistoffen (hars) waarvan de moleculen 
met elkaar reageren (polymeriseren) tot 
een vaste kunststof wanneer er (UV)-licht 
op valt. Iedereen kent dit principe van de 
witte vullingen bij de tandarts. De uitgangs-
stof is een mengsel van monomeren en/of 
oligomeren en een lichtgevoelige stof. Het 
licht initieert de polymerisatiereactie door-

3D-printen start met een ontwerp. De 
software deelt een tekening of scan 
van een voorwerp in laagjes op. Voor 

het printen zijn er twee basistechnieken 
te onderscheiden: je laat poeder of vloei-
stof in de gewenste vorm printen en laat 
het uitharden of je laat de printer draden 
materiaal op elkaar leggen. De keuze 
hangt af van je budget en het materiaal 
dat je wilt gebruiken: kunststof, metaal, 
gips, keramiek, etcetera.

In de eenvoudigste vorm van ‘poeder-
printen’ druppelt een printkop een bind-
middel in een bak met daarin een dun 
laagje poeder. Zo hardt hierin een vorm 
uit. Vervolgens voeg je een nieuw laagje 
poeder toe, waarna de printerkop opnieuw 
de contouren van de vorm ‘schrijft’. Zo 
ontstaat laagje voor laagje het gewenste 
product. Na afloop schudt of blaast de 

maker het losse poeder weg en heeft 
het voorwerp in handen. In plaats van 
met poeder kan de bak ook gevuld zijn 
met een vloeistof die laagje voor laagje 
uithardt. Verder kun je met laagjes folie 
werken, waarbij restmateriaal oplost of 
wordt weggeknipt. Het materiaal dat niet 
is uitgehard, kun je hergebruiken.

Gips, nylon, meTAAl, hArs

Gips (calciumsulfaat) is bijvoorbeeld 
te printen door water op gipspoeder 

te sproeien. Het werkt net als bij een ink-
jetprinter, maar dan met water in plaats 
van inkt. En je print niet op papier, maar 
op een laagje gipspoeder. Het gips dat in 
aanraking komt met water verhardt. Aan 
het water kun je een kleurstof toevoegen 
en wanneer er meer printkoppen zijn 
is een fullcolour print mogelijk. Gips 

laagje voor laagje

thuisprinters kosten anno 2014 zo’n 1.000 
euro. bekende merknamen zijn builder, 

Cube, markerbot, Formlabs, reprap en ook de 
nederlandse ultimaker en Creatr. De reprap-
printer was het eerste opensource-initiatief om 
een thuisprinter te maken. het reprap project 
startte in het Verenigd koninkrijk in 2005. het 
doel is om een 3D-printer te bouwen die zo veel 
mogelijk zijn eigen onderdelen kan printen en 
zichzelf uiteindelijk kan dupliceren. het eerste 
model (foto) heette heel toepasselijk Darwin. 
ondertussen zijn er bijna vijftig modellen, waar-
onder de Prusa, die zich richt op zo goedkoop 
mogelijk printen. De prijs ligt rond de 350 euro. 
reprap heeft geen winkel, maar diverse produ-
centen bieden het model als bouwpakket aan. 
ook de ultimaker is een opensource-initiatief 
van drie vrienden. het richt zich vooral op een 
gebruikersvriendelijke en handzame thuisprinter. 

Alle bouwtekeningen en informatie kun je openlijk 
op het internet verkrijgen (www.ultimaker.com) en 
mensen die eraan werken, delen daar hun bevin-
dingen. een thuisprinter kan zichzelf terugver-
dienen, rekenden wetenschappers van michigan 
technological university voor. Zij printen in 2013 
twintig huishoudelijke producten en bespaarden 
daarmee zo’n tien euro per product in vergelijking 
met de gemiddelde winkelprijs (exclusief verzend-
kosten). |

minifabriek kOpen
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gebruiken in een voorwerp door de draad 
te verwisselen of meerdere printkoppen 
te gebruiken. Er zijn ook materiaalmeng-
sels te koop, bijvoorbeeld ABS waarin 
houtzaagsel of kalkdeeltjes zijn gemengd. 
Het eerste geeft een hout-look; het tweede 
materiaal lijkt uiterlijk op steen.

Met draadprinters maak je vooral proto-
types van plastic voorwerpen. Die worden 
in de maakindustrie van dezelfde ther-
moplastische kunststoffen gefabriceerd. 
Serieproductie gaat uiteindelijk nog 
steeds via het spuitgieten van kunststof 
en een mal. Die productietechniek is veel 
sneller en daarmee ook goedkoper.

TrAAG

3D-printen is nu nog geen kwestie van 
op de knop drukken en klaar is kees. Je 

moet het juiste ontwerp en het geschikte 
materiaal vinden en de printer gereed 
maken voor gebruik. Printen is vaak ook 
een kwestie van lange adem. Een print 
kost al snel een paar uur. En het resultaat 
is niet altijd in één keer naar wens. Vooraf 
moet je goed nadenken over de beste 
printstrategie: Hoe print je optimaal? Welk 
materiaal past het best bij de gewenste 
sterkte, stijfheid, kleur en het gewicht? 
Welke resolutie is nodig om te voldoen 
aan de functioneringseisen? Enzovoort. Je 
moet het apparaat voor ieder product pre-
cies instellen en afstellen. Als het gaat om 
grotere aantallen kan 3D-printen daarom 
tot nu toe vaak niet in prijs concurreren. 
Dit kan wel wanneer het kleine series of 
een uniek voorwerp betreft. |

dat er radicalen of andere reactieve deeltjes 
ontstaan. Veelgebruikte materialen zijn 
acrylaten en epoxyharsen. Van belang is 
dat de gebruikte materialen niet krimpen 
bij polymerisatie. Daarom wordt soms een 
vulmateriaal of deels voorgepolymeriseerd 
materiaal toegevoegd. 

Sommige printers gebruiken geen licht-
straal om het materiaal te polymeriseren, 
maar een beamer. Met die projectietech-
niek, genaamd digital light processing, kan 
een gehele laag in één keer uitharden, 
waardoor de printer veel sneller is.

‘drAAdprinTen’

De tweede printtechniek is het laagje 
voor laagje op elkaar leggen van 

draden materiaal, meestal een gesmolten 
kunststof. Bijna alle thuisprinters werken 
volgens dit principe. Een nadeel is dat 
overhangende delen of losse schakels 
lastiger te printen zijn. Er is immers geen 
ondergrond van poeder. Een oplossing is 
dat je steuntjes mee print: ondersteunen-
de pilaren die je na productie wegsnijdt. 
De resolutie hangt bij die techniek in 
belangrijke mate af van de grootte van de 

spuitmond. Hoe dunner de sliertjes, hoe 
hoger de resolutie, maar ook hoe langer 
het printproces duurt. Een smartphone-
hoesje uitprinten met een thuisprinter 
kost al snel tien uur. Soms moet je een 
geprint voorwerp nog verder afwerken 
door het te stralen, schuren of lakken.

Officieel heten de printtechnieken met 
draad Fused deposition modeling (FDM) 
of Fused filament fabrication (FFF). Ze 
werken met een rol draad van kunststof 
in plaats van een cartridge met gesmolten 
kunststof. De printkop trekt telkens een 
klein stukje draad naar binnen en ver-
hit de draad vervolgens tot dicht bij het 
smeltpunt. De spuitkop beweegt in het 
horizontale vlak boven het printbed en 
legt de zachte kunststof daar laagje voor 
laagje neer, waar het de contouren vormt 
van het ontwerp.

De methode vereist een thermoplastische 
kunststof die vloeibaar wordt bij hogere 
temperaturen. Twee veelgebruikte mate-
rialen zijn acrylonitril-butadieen-styreen 
(ABS) en polymelkzuur (PLA). Ze zijn 
verkrijgbaar in veel kleuren. Het is moge-
lijk verschillende kleuren en materialen te 
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Voorbeeld van een fotopolymerisatie van een acrylaat. Acrylaatharsen worden veel gebruikt bij 3D-printen 
vanuit een vloeistof.

metaal print je door metaalpoeder te verhit-
ten met een laser. De nederlandse kun-

stenaar joris laarman, die veel met 3D-printers 
werkt, bedacht dat het ook anders kan. hij 
bouwde van een robotarm en een lasapparaat 
een ‘draadprinter’ voor metaal. De machine 
‘spuugt’ metaaldraden uit die vrijwel direct stol-
len. Zo kan laarman metalen objecten spuiten 
met ronde vormen. |

metaal spuiten

Voedsel printen kan ook. Chocola leent zich 
er bijvoorbeeld prima voor. een bonbonma-

ker hoeft niet langer een vaste hand te hebben. 

Prachtige chocoladekrullen, bloemen en andere 
designs rollen foutloos uit een chocoladeprin-
ter. ook banketbakkers hebben belangstelling. 
bruidstaarten, met de namen of gezichten van 
het bruidspaar erop geprint, vinden gretig aftrek. 
maar ook pasta is met de printer in allerlei vor-
men en designs te printen, en de eerste geprinte 
pizza is al verorberd. serieuzere toepassingen zijn 
precies uitgebalanceerd voedsel maken in meer 
variatie dan papjes. en de printer kan alternatieve 
eiwitbronnen zoals algen, bietenloof of insecten 
in aantrekkelijke vorm en texturen uitprinten.  |

COmputergestuurDe slagrOOmspuit
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om hoogwaardige producten van metaal, keramiek of 
zelfs levende cellen op maat te printen, is 3D-printen 

nu al de beste keuze.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor 
3D-printen om complexe en hoog-
waardige onderdelen te maken, 

bijvoorbeeld van technisch keramiek. 
Keramiek is slijtvast, bestand tegen zeer 
hoge temperaturen (> 1.500 °C) en cor-
rosieve milieus. Het vindt daarom toepas-
sing in motoren, pompen, turbines en 
warmtewisselaars in de chemische indu-
strie, maar ook in sensoren, implantaten, 
sieraden en in de tandheelkunde. Bekende 
keramische materialen zijn aluminium-
oxide, titaanoxide en zirkoonoxide.

De meest gebruikte technieken om tech-
nisch keramiek te maken, zijn slijpen, 
persen en spuitgieten. Bij gieten meng je 
keramiekpoeder met een vloeibaar orga-
nisch bindmateriaal. Je giet de slurry in 

een vorm en hardt die uit door verhitting. 
In een hete oven (circa 600 °C) brand je 
de binder vervolgens weg. Bij nog hogere 
temperaturen (circa 1.500 °C) sinter je het 
keramiek: de poedergrenzen verdwijnen 
en het materiaal verdicht. Stijfheid en 
sterkte van keramiek hangen sterk af van 
de microstructuur, vooral van porositeit. 
De dichtheid is daarom een belangrijke 
mate voor kwaliteit.

Sinds enkele jaren kun je keramiek 
printen. Je mengt het met een fotopo-
lymeer. In een poederreservoir hard je 
de vorm laagje voor laagje uit met licht 
(SLS of DLP, zie Basis). De laagdikte 
bedraagt tussen de 20 en 125 micrometer. 
Het polymeer houdt het keramiekpoe-
der in de gewenste vorm. Het resultaat 
gaat vervolgens de oven in voor debinden 
(verwijderen van de binder) en sintering, 
waarbij het polymeer compleet verbrandt. 
Zonder (dure) matrijs is zo in relatief 
korte tijd een complex keramisch pro-
duct te fabriceren. Denk aan ingewikkeld 
gevormde koelkanalen en foamachtige 
structuren. Zeker voor kleine, complexe 

vormen, is printen al goedkoper dan 
spuitgieten – ook voor grotere oplagen. In 
Nederland richt de start-up Admatec zich 
op die markt.

Er is behoorlijk wat fotopolymeer nodig 
om het keramiek in vorm te houden. Dat 
betekent dat prints na verwijdering van 
het polymeer poreus zijn en in het sinter-
proces verdichten en krimpen. De juiste 
materiaalsamenstelling en optimale sin-
teromstandigheden zorgen ervoor dat een 
product aan de specificaties voldoet. En 
zijn dus het geheim van de smid. 

84 procenT lichTer

Hoogwaardig metaal printen gebeurt 
met SLS (zie Basis). Een veelge-

bruikt materiaal is roestvaststaal. Maar 
voor medische toepassingen is ook tita-
nium populair. Resoluties liggen meestal 
in de orde van honderd micrometer. Het 
kan preciezer, maar dat gaat ten koste 
van de snelheid. Het fijne metaalpoeder 
(twintig tot zestig micrometer) is aanzien-
lijk prijziger dan bulkmetaal. RVS-poeder 
kost circa 100 euro per kg; titanium 500 
euro. Makers moeten voorkomen dat ze 
het fijne stof inademen.

Vooral de vliegtuig- en medische industrie 
zijn drijvende krachten achter de innova-
tie in metaalprinten. Het Amerikaanse 
GE organiseert al een aantal jaren een 
jaarlijkse competitie in 3D-metaal printen: 
de Global 3D-printing Production Quest. In 
2013 won een ingenieur uit Indonesië de 
prijs met een straalmotor die 84 procent 
lichter, maar even sterk en betrouwbaar 
is als het huidige gefreesde model. In 
2014 won het Leuvense bedrijf Layerwise 
met een klein, vuurvast (tot 3.400 °C) 

Grenzen

verleggen

Vormvrijheid is een van de grote voordelen van 
3D-printen. Airbus wil een vliegtuig voorzien van 

een panoramadak, met een geprint, metalen 
skelet gebaseerd op natuurlijke botstructuur.

De Amerikaanse multinational Ge heeft 
layerWise bekroond tot winnaar van zijn 

wereldwijde open innovation Challenge, de 3D 
Printing Production Quest. met zijn deelname 
aan de Quest toonde het bedrijf dat het 3D-prin-
ten van metaal ook in de medische industrie de 
efficiëntie kan verhogen. |

metaal printen
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onderdeel gemaakt van wolfraam voor 
een röntgenapparaat. Layerwise wist het 
onderdeel met grote precisie te fabrice-
ren. Het Vlaamse bedrijf printte eerder 
onder meer al een complete onderkaak en 
een titanium gezichtsimplantaat op maat 
(kaak en oogkas) voor verkeersslachtof-
fers. Ook het Nederlandse consortium 
Additive Industries in Eindhoven stimu-
leert innovatie met een prijsvraag in 3D-
metaalprinten. 

Metalen voorwerpen waarbij hoge sterk-
te en precisie wat minder van belang 
zijn, zoals beeldjes, zijn ook op goedko-
pere wijze te printen via binder jetting. 
De printer bespuit een laagje metaal-
poeder op de juiste plekken met een 
dun straaltje vloeibare binder. De laag 
hardt meteen deels uit met behulp van 
licht en/of warmte en een volgend laagje 
poeder komt er machinaal op te liggen. 
De printer besproeit het metaalpoeder 
zo laagje voor laagje met de binder. 
Vervolgens plaats je het geheel in een 
hete oven van een paar honderd graden, 
waarop de binder uithardt en eventuele 
resterende vloeistof verdampt. Het voor-
werp is nu in ‘groene staat’ en bestaat uit 
metaalpoeder bijeengehouden door het 
bindmateriaal. Het niet-gebonden staal-
poeder zuig of blaas je weg. Het brosse 
voorwerp zet je vervolgens voorzichtig 
in een sinteroven. De binder verdampt 
en het staal wordt gesinterd, waarbij een 
poreus metalen voorwerp zou ontstaan. 
Dat voorkom je door een reservoir met 
metaalpoeder (brons, zilver) in de oven 

te plaatsen. Door de grote hitte ‘zuigt’ 
het metalen voorwerp het brons of zilver 
op, waardoor uiteindelijk een bijna mas-
sief product ontstaat.

weeFsel prinTen

Wellicht het meest aansprekende toe-
komstperspectief in 3D-printen is 

weefsels en organen printen, zoals hart 
en lever. Zover is het zeker nog niet. Maar 
een nieuw oor of een ‘laagje lever’ beho-
ren al wel tot de reële mogelijkheden.

De ontwikkelingen in kraakbeen zijn het 
verst gevorderd. Met een 3D-printer is het 
mogelijk complexe, poreuze structuren 
te maken van bioafbreekbaar materiaal. 
Door die te ‘koloniseren’ met (gekweek-
te) kraakbeencellen wordt het materiaal 
langzaam vervangen door kraakbeen. In 
het UMC Utrecht proberen onderzoekers 
botweefsel te printen met daarbovenop 
kraakbeen. Dit omdat bij schade aan het 
kraakbeen ook vaak het onderliggende bot 
is beschadigd: een zogeheten osteochon-
draal defect. De printer werkt met twee 
spuitkoppen. Hij print eerst een laagje 
bioafbreekbaar polymeer dat structuur en 
vorm biedt. Daarin komen botvormende 
cellen. Na een aantal van die laagjes vol-
gen lagen met kraakbeencellen, waarna 
het geheel klaar is voor transplantatie. De 
techniek is nog experimenteel.

Het Amerikaanse bedrijf Organovo 
levert inmiddels geprinte dunne laagjes 
‘lever’ om medicijnen en de toxiciteit van 
stoffen te testen. Het gaat om een dun 
laagje cellen dat ontstaat door verschil-

lende typen levercellen in een natuurlijke 
verdeling in een matrix te printen. Het 
weefsel blijft, omgeven door een voedend 
medium, in het laboratorium veertig 
dagen functioneel en reageert in die tijd 
als echt levend materiaal.

BloedvATen

Om echt weefsel of zelfs hele organen 
te kunnen printen, moet eerst een 

belangrijke hindernis genomen worden: 
bloedvaten printen die het weefsel van 
zuurstof en voeding kunnen voorzien. 
De eerste succesvolle ideeën zijn er al. 
Zo lukte het Harvard-hoogleraar Jennifer 
Lewis begin 2014 om een celhoudende 
gel te printen waarin kanaaltjes liggen. 
Ze gebruikte hiervoor een bijzonder poly-
meer: Pluronic F127. Dit is een blok-
polymeer dat bestaat uit een hydrofoob 
poly(propyleenoxide) middenstuk met 
twee hydrofobe poly(ethyleenoxide) uit-
einden: PEO-PPO-PEO. In hoge con-
centraties en boven de 4°C vormt dit 
polymeer micellen in water, waardoor 
een gelachtig printbaar materiaal ont-
staat. Maar bij temperaturen lager dan 
4°C vallen de micellen uiteen en lost het 
polymeer op. De gel wordt een vloeistof. 
Door polymeer bij hogere temperaturen 
in sliertjes door een celhoudende gel te 
printen, het geheel af te koelen en vocht 
weg te zuigen, ontstaat een ‘weefsel’ met 
een netwerk van primitieve bloedvaten. |

De laagjesopbouw in 3D-printen kan bij kunststof-
fen leiden tot afwijkende sterkte en breukge-

drag in het product in vergelijking met bijvoorbeeld 
spuitgieten. De lange macromoleculen hebben op 
een grenslaag tijd nodig om net zo gemengd en 
verstrengeld te raken. Voor een optimaal product 
(goede moleculaire menging in korte tijd) zullen 
materiaalontwikkelaars polymeren dus moleculair 
moeten optimaliseren voor 3D-printen, net zoals in 
het verleden gedaan is voor extrusie, spuitgieten, 
spinprocessen et cetera. Die materiaalontwikkeling 
staat nog in de kinderschoenen. |

uitgekienDe 3D-printplastiCs

Youmagine maakt speciaal voor Chemische 
Feitelijkheden een 3D-print naar keuze: een 

molecuulmodel van rotaxaan. Feitelijk zijn het 
twee onafscheidbare moleculen die de 3D-printer 
in één print maakt. iCms Animation studio van 
de tu/e tekent het molecuul in Autodesk 3D 
studio max en schrijft het bestand weg als een 
binary stl-file (stl staat voor stereolithography). 
De printer leest dit bestand zonder problemen. 
maar een vergroting van tien keer is nodig om 
een handzaam exemplaar te krijgen. De software 
rekent er de benodigde steuntjes bij. in acht uur 
rolt er een rotaxaan van geel PlA uit de printer.
het resultaat is niet direct herkenbaar vanwege 

het vele ondersteunde materiaal. met een schaar 
en wat tangetjes, wordt eerst de brim (onderste 
‘vlies’, voorkomt schuiven) weggehaald en vervol-
gens voorzichtig ook alle steuntjes. 
maar eerlijk is eerlijk: het resultaat schreeuwt om 
verbetering. De ring kan niet ronddraaien. een 
print van flexibeler polymeer zou beter zijn. De 
vele steuntjes hebben een aantal lelijke gaatjes 
achtergelaten; een print ‘rechtop’ zou daar min-
der last van hebben. en met de juiste kleurtjes 
zou de rotaxaan mooier en beter herkenbaarder 
zijn. Wie daadwerkelijk zijn favoriete molecuul in 
3D op de schoorsteenmantel wil zetten, moet dus 
nog wat meer ‘knutseluurtjes’ investeren. |

een CHemisCH experiment



8 AAnVullenDe inFormAtie

Chemische Feitelijkheden: actuele 
encyclopedie over moleculen, mensen, 
materialen en milieu. losbladige uitgave 
van de knCV, verschijnt driemaal per jaar 
met in totaal tien onderwerpen.

redactie:
Corry van Driel (C2W), Franny scholte 
(C2W), Gerard stout

redactie en realisatie:
bèta Publishers, tel. 070-262 91 00
info@betapublishers.nl

Fotoverantwoording:
Foto's zonder bronvermelding zijn 
afkomstig van www.dreamstime.com

opmaak: F.koeman DtP services
f.koeman@casema.nl

Basisontwerp: menno landstra

uitgever:
sijmen Philips, bèta Publishers 
Postbus 19949, 2500 Cx Den haag
tel. 070-26 29 100, info@betapublishers.nl 

Abonnementen:
Abonnementenland, Antwoordnummer 1822
1910 Vb  uitgeest
tel. 0900-226 52 63 (e 0,10/minuut)
klantenservice@aboland.nl
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. Wij hanteren de opzegregels uit 
het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit 
dat Chemische Feitelijkheden altijd wordt 
ontvangen uit hoofde van het beroep. 
hierdoor wordt het abonnement automatisch 
met een jaar verlengd tenzij 2 maanden vóór 
de einddatum een opzegging is ontvangen.

een abonnement op Chemische Feitelijk-
heden geeft via de website toegang tot tien 
nieuwe edities per jaar en het totale online 
archief. Daarnaast ontvangen abonnees in  
drie zendingen per jaar de losbladige edities.

tarieven vanaf 2014
voor particulieren:
online toegang met inlogcode en papieren 
editie (inclusief verzamelmap): e 83,50*.
leden van knCV, kVCV en nVon krijgen 
e 10,- korting.
voor bedrijven en (onderwijs)instellingen:
onbeperkt toegang tot de digitale edities op  
basis van iP -adres en papieren editie in drie-
voud (inclusief verzamelmappen): e 250,-*.
Losse nummers: e 9.95* per stuk te 
bestellen bij Abonnementenland.
*bij betaling per acceptgiro wordt e 2,95 
extra in rekening gebracht.

C O l O f O n

Meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Will 3D Printing Change Everything? YouTube-filmpje van 

Asap Science.
- Droom of doem? De opmars van de 3D-printer. Kennislink-

artikel van Marloes van Amerom. 
- 3D-printing De maakbare wereld. NPO Wetenschap special.
- Over 3D-printen. Ground3d.nl.
- De wereld van 3D-printen. Web-book van Willem Vermeend.
- Dossier 3D-printers op nieuws.nl.
- 3D-printcursus op Skillshare.com.
- Chemische Feitelijkheden: 306, Tissue Engineering.

AAnbevolen websItes
- www.ultimaker.com, reprap.org
- www.thingiverse.com
- www.3dhubs.com
- www.purchaseprinter.com/printing-news/architecture/3d-

printing-a-house/
- volg de ontwikkelingen op: Dossier 3D-printers op nieuws.nl 

en www.nl.wikipedia.org/wiki/3D-printer

voor op sChool
 1. Een 3D-printer thuis is nog vrij zeldzaam. Maar ook in de 

industrie wordt nog lang niet alles met een 3D-printer 
vervaardigd. Noem voorbeelden van situaties waarin 3D- 
printen al wel voordelen heeft.

 2. Medische toepassingen zou een goed antwoord zijn op 
vraag 1. Geef drie voorbeelden van medische producten 
die met een 3D printer worden gemaakt.

 3. Fabriceren met een 3D-printer draait om een ontwerp, 
materiaalkeuze en het  vormgeving van een object. 
Welke twee 3D-basisprinttechnieken worden daarvoor 
gebruikt?

 4. Gipspoeder hardt uit met water. Geef de reactievergelij-
king voor de uitharding van gips met water.

 5. Een van de 3D-printtechniek heet officieel selective laser 
sintering. Wat gebeurt er precies bij sinteren? 

 6. Het proces van 3D-printen heeft effect op het gebruikte 
materiaal. Hoe verandert de dichtheid van keramisch 
materiaal als de porositeit toeneemt?

 7. Wat is het onderscheid tussen selective laser sintering en 
stereolithografie?

 8. Wat betekent resolutie bij 3D-printen?
 9. Verven en polymeren bevatten vaak een bindmiddel. Wat 

is een binder? En wat betekent binder jetting?
 10. Polymeer in water vormt micellen. Wat is een micel?
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Een levend hapje uit de 3D-printer: je print deegbodem met gist, 
sporen en zaden en laat het groeien. Afstudeerproject van de 

Eindhovense student industrieel ontwerpen Chloé Rutzerveld getiteld 
Edible growth, zie www.3dprint.com/17305/edible-growth-3d-print.
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