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Wat begon als rapid prototyping in de auto
industrie werd de afgelopen jaren door
designers omarmd. Nog even en we
kunnen thuis allemaal met een betaalbare
3D-printer allerlei objecten zelf fabriceren
van verscheidene materialen. Home fabrication
wordt het fenomeen genoemd. De belofte:
‘Alles wat je kan tekenen kan je maken.’

De Tweede Industriële Revolutie

T

oen één van de kunststof wieltjes
compleet met bevestigingsbeugel
van zijn koffer afbrak, ging Janne
Kyttänen niet terug naar de winkel maar
maakte zelf een nieuwe. ‘De onderdelen
waren niet los verkrijgbaar’, zegt Kyttänen
nonchalant. ‘Ik had de keuze om de koffer
weg te gooien of het wieltje met beugel op
mijn computer na te tekenen en op een 3Dprinter te printen.’
Voor Kyttänen is het als industrieel
ontwerper de gewoonste zaak van de we
reld dat voorwerpen kant en klaar uit een
3D-printer rollen. Zijn organische, op de
natuur geïnspireerde ontwerpen van da
gelijkse objecten zoals lampen, meubels en
kleding, laat hij via zijn bedrijf Freedom
of Creation op peperdure, industriële 3Dprinters fabriceren. Rapid manufacturing
noemen ze dat. Printers die kunststof, kera
miek en zelfs metaal laagje voor laagje prin
ten waardoor complexe driedimensionale
voorwerpen ontstaan. Printers waar jij en ik
alleen van kunnen dromen.
Spectaculaire belofte
Volgens Kyttänen wordt die droom binnen
kort voor iedereen werkelijkheid. De eerste
betaalbare 3D-printers zijn al binnen hand
bereik. Het Amerikaanse Desktop Factory
brengt dit jaar nog een simpele 3D-printer
op de markt die de barrière van 5000 dollar
doorbreekt. Nog stevig aan de prijs, maar
fabrikanten verwachten dat 3D-printers
binnen een paar jaar richting de duizend
dollar zakken.
Dan print je net als Kyttänen eenvou
dige voorwerpen zoals een kofferwiel, een
nieuwe skin voor je mobiele telefoon, tan
denborstel, knoppen voor de keukenkastjes
of een plastic schoen thuis uit op je desktop
3D-printer.
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‘In het begin zal de 3D-printer meer een
speeltje zijn dan een serieus fabricageap
paraat’, zegt Kyttänen. ‘Eerst zullen kinde
ren zelf poppetjes en speelgoed printen.
Vervolgens zullen mensen vervangende
onderdelen voor kapotte apparaten in huis
gaan fabriceren. Die stap is niet zo groot.
Vrijwel elk gefabriceerd voorwerp wordt
tegenwoordig op een computer ontworpen
en heeft dus een CAD-bestand (computer
aided design, red.). Die bestanden zou je
net zo makkelijk als muziek en film via het
web kunnen downloaden om thuis te prin
ten.’
Voorlopers hiervan vind je nu al op het
web. Fabjectory bijvoorbeeld brengt je
Second Life-avatar tot leven in de vorm van
3D-geprinte poppetjes. Een fotograaf van
Fabjectory komt in Second Life langs en
fotografeert daar je avatar. Voor 100 tot 200
dollar ontvang je enkele dagen later, vol
ledig in kleur, je driedimensionaal geprinte
avatar in de brievenbus. Fabjectory biedt
ook een dienst aan die al je Google Sketch
Up-ontwerpen driedimensionaal print.
Maar het wachten is natuurlijk op een
3D-printer voor thuis. Als dat werkelijkheid
wordt, dan zou driedimensionaal printen
de vonk kunnen zijn die een tweede indu
striële revolutie in beweging zet die zijn
weerga niet kent. Rapid manufacturing
vindt dan plaats in de huiskamer met alle
gevolgen van dien. De toekomst van 3Dprinttechnologie draagt namelijk een spec
taculaire belofte met zich mee: alles wat je
kan tekenen kan je zelf maken.
Frontlinie
Alles? Dat klinkt als sciencefiction gebrab
bel. Zeker als je de YouTube-filmpjes van
driedimensionaal printen bekijkt. Het mag
dan wel indrukwekkend zijn als een tand

‘Onze economie
staat op het punt de
grootste verandering
te ondergaan sinds
de uitvinding van
het geld’
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wiel werkend uit de printer rolt, maar dergelijke objecten
zijn vrijwel allemaal uit één materiaal geprint, meestal
kunststof. Daar kan je nog lang geen iPod mee printen.
Toch verwachten de experts dat ook dat gaat gebeuren.
Professionele 3D-printers bestaan sinds de jaren tachtig.
Ontwerpers in onder andere de autoindustrie en lucht- en
ruimtevaart gebruiken ze voor rapid prototyping: ontwerpen
op het computerscherm worden met 3D-printers omgezet
naar prototypes die je kan voelen en zien. De afgelopen
paar jaar zorgden verbeterde software, verbeterde printers
en een grotere keuze aan materialen ervoor dat 3D-printers
nu volledig functionerende eindproducten kunnen prin
ten. Rapid prototyping groeide in een rap tempo uit tot
rapid manufacturing.
Zo snel dat het de verbeelding ontstijgt. Dat ondervond
ik eind vorig jaar toen ik televisieopnames maakte bij TNO
voor het VPRO-programma In de Ban van het Ding. De
TNO-afdeling Rapid Manufacturing staat aan de frontlinie
van deze technologische ontwikkelingen. Zij ontwikkelt
nieuwe processen, materialen en machines en helpt het
bedrijfsleven deze technologie in hun fabricageprocessen te
integreren. Hoogstandjes van industriële technologie die in
de toekomst ook in de huiskamer zullen verschijnen.
Na de opnames haalde ik gekscherend mijn mobieltje uit
mijn broekzak en vroeg ingenieur Walter Kruf van TNO of
we dat in de toekomst ook zouden kunnen printen. ‘Jaze
ker, maar dan ziet je mobieltje er waarschijnlijk heel anders
uit dan je nu gewend bent’, zei Kruf zonder enige twijfel.
Implantaten
Hoe kan dat nou? Een mobieltje bestaat uit tientallen
verschillende materialen en onderdelen, variërend van
elektronica, metalen antennes tot glas. Collega Kees Buijs
rogge bij TNO: ‘Het is toekomstmuziek, maar ik zie het
wel gebeuren. Op dit moment worden bijvoorbeeld rfidtags met inkjettechnologie direct op flexibel folie geprint.’
Niet alleen rfid-tags die je bijvoorbeeld in de OV-chipkaart
terugvindt, maar ook zonnepanelen en zelfs tft-schermen
worden vandaag de dag met inkjettechnologie geprint. De
eerste flexibele batterijen zijn ook al de labs uitgerold.
TNO heeft allerlei 3D-printers die complexe objecten
uit titanium, brons en andere metaallegeringen kunnen
printen en zelfs een prototype dat meerdere materialen
door elkaar heen print - uniek in de wereld. Met een derge
lijke printer reconstrueert een chirurg na een ongeluk de
kaak van een patiënt. De chirurg ontwerpt op de computer
een implantaat. De 3D-inktjetprinter van TNO fabriceert
vervolgens een kaakimplantaat uit een mengsel van ver
schillende materialen, waaronder materiaal dat de botgroei
stimuleert. Eenmaal aangebracht groeit het kaakbot van de
patiënt op natuurlijke wijze weer aan elkaar en lossen de
implantaatmaterialen deels vanzelf op. Volgens Buijsrogge
duurt het nog jaren voordat zulke implantaten worden in
gezet, omdat medische overheidsinstanties de technologie
en materialen eerst moeten goedkeuren. En dat is nog maar
het begin van hoe nieuwe fabricageprocessen met voorheen
ondenkbare materialen zullen worden ingezet.
Het wordt zelfs nóg gekker. Medische wetenschappers
hebben onlangs orgaanweefsel geprint. Kleine druppeltjes
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3d printen
Hoe werkt dat nou?
Stap 1
Maak een
driedimensionaal
object op de
computer.
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Stap 2
Stuur het CAD-bestand
naar de 3D-printer. Deze
deelt je ontwerp op in heel
dunne laagjes.

Stap 3
Vervolgens start het
printproces. (Ga gerust wat
anders doen want dit duurt
doorgaans wel een dag of een
nacht.) De minuscule korrels
waar elke laag uit bestaat
worden aan elkaar gelijmd of
juist niet. Zo ontstaat de vorm.

Stap 4
Zodra de printer
klaar is haal je het
object eruit.

Stap 5
Schud de losse
korrels (ziet er uit als
poeder zo klein zijn
ze) weg en blaas het
object schoon met
bijvoorbeeld een föhn.
Voila.
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met kippenhartcellen werden in laagjes op
speciaal bio-papier gedrukt. Na een week
onder ideale laboratoriumomstandigheden
fuseerden de cellen en begon het hartweef
sel te kloppen.
Als je al die ontwikkelingen combineert
dan wordt de belofte dat we in de toekomst
werkelijk alles met een 3D-printer kunnen
fabriceren opeens een stuk aannemelijker.

Medici hebben zelfs
orgaanweefsel geprint
op speciaal bio-papier

Oorlogstuig
‘Het probleem is niet de techniek’, zegt
Buijsrogge van TNO. ‘Het is de mens die
moet wennen aan de nieuwe mogelijkhe
den die rapid manufacturing biedt. Waar
gaat het straks heen? Star Trek? Ik durf het
niet te zeggen. Het gaat zo snel. Als het nog
niet bestaat hoe moet je dan een toepassing
bedenken?’
Dat blijkt vanzelf te gaan naarmate de
mens steeds bekender raakt met de mo
gelijkheden van 3D printen. Zo helpt het
project Rapid Prototyping for Baghdad
Irakese oorlogsslachtoffers die ledematen
verloren snel aan een goed passende pro
these. Doktoren terplekke scannen een
gehavende arm, sturen het 3D-bestand via
internet naar het Belgische Materialise dat
een perfect passende prothese print en
terug stuurt. In de toekomst zullen mobiele
3D-printers de prothese ter plekke kunnen
printen.
Het Amerikaanse leger verkent momen
teel zulke mobiele 3D-printers. Binnen twee
jaar willen ze hun Mobile Parts Hospitals
uitrusten met deze technologie. De MPH’s
die nu in Irak worden ingezet zijn mobiele
fabriekjes uitgerust met robotgestuurde
fabricagemachines die makkelijk per vlieg
tuig zijn te transporteren. Technici down
loaden CAD-bestanden van kapotte onder
delen van oorlogstuig en printen op locatie
vervangende onderdelen. De MPH’s zijn
een groot succes en besparen enorm veel
geld en tijd, omdat het leger de onderdelen
niet meer vanuit Amerika naar Irak hoeft te
transporteren.
Zelfreplicerende machine
Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar
beschouw ze gerust als teken aan de wand.
Fabricage zoals we dat nu kennen zal
compleet veranderen. Zeker als dr. Adrian
Bowyer van de afdeling werktuigbouw
kunde aan de Britse Bath universiteit zijn
gelijk krijgt. ‘Ik denk dat we binnen een jaar
of tien in staat zijn om vrijwel elk product
dat vandaag de dag door de industrie wordt
gemaakt en verkocht, zelf te produceren. Ik
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vraag me wel eens af of politici zich realise
ren dat onze economie op het punt staat de
grootste verandering te ondergaan sinds de
uitvinding van het geld.’
De werktuigbouwkundige met een grote
passie voor biologie heeft een theorie die
de ontwikkeling van 3D printen in een
stroomversnelling zou kunnen brengen.
Een theorie die hij niet alleen verkondigt
maar ook in de praktijk probeert te bren
gen. Met een 3D-printer kan je namelijk
naast gebruiksvoorwerpen ook onderdelen
maken voor een nieuwe 3D-printer. Dat zou
in essentie een machine zijn die zichzelf kan
kopiëren. En dat is precies wat Bowyer met
zijn RepRap 3D-printer project voor ogen
heeft.
Hij ontwikkelde een simpele 3D-printer
die iedereen die handig is zelf voor zo’n
500 euro in zijn garage kan bouwen met
onderdelen die makkelijk verkrijgbaar zijn.
Met zo’n REPlicating RAPid printer kan je
onderdelen voor een nieuwe printer fabri
ceren of onderdelen maken die je huidige
printer verbeteren. De software en de ont
werpen zijn open source en voor iedereen
gratis en verder te ontwikkelen. Door de
lage bouwprijs is een RepRap zelfs voor
kleine gemeenschappen in ontwikkelings
landen binnen bereik.
‘Als je een machine hebt die zichzelf kan
kopiëren, dan kan je er maar eentje ver
kopen’, zegt Bowyer. ‘Niemand kan geld
verdienen aan de verkoop van een zelfrepli
cerende machine. Het maakt namelijk niet
uit hoeveel de eerste RepRap kost. Als je
er één hebt kan je onderdelen voor de vol
gende maken. Alle andere RepRaps kosten
dan de prijs van het ruwe materiaal en de
tijd om ze te bouwen.’ Bowyer wijst erop
dat de RedRap nu nog niet helemaal zelf
voorzienend is. ‘We kunnen ongeveer zo’n
60 procent zelf printen. De rest is makkelijk
en goedkoop verkrijgbaar.’
Milieu
Alle 3D-printers kunnen onderdelen voor
een nieuwe printer maken. Bij TNO printen
ze met regelmaat onderdelen voor de vol
gende generatie 3D-printers. Maar volgens
Bowyer kan juist het open source-karakter
van RepRap de ontwikkelingen versnellen.
‘Als je een commerciële 3D-printer koopt en
daarmee onderdelen maakt om die machine
te kopiëren, dan zal de fabrikant komen
klagen dat je hun ontwerpen en patenten
misbruikt. Met open source heb je die com
merciële restricties niet. Dat betekent dat
als open source-3D-printers aanslaan, de
april/mei 2008

print smakelijk!
Home fabrication is al dichterbij
dan je denkt. Je huidige Canon
of Epson inkjet kan nu al
eetbare foto’s printen voor
op een taart. Met de eetbare
kleurstofcartridges die je bij
Kopykake.com bestelt, print je
een kleurenfoto van de jarige op
suikerglazuurpapier dat je op de
taart plakt.
Voor Windell H. Oskay alias de
Evil Mad Scientist was dat niet
spannend genoeg. Voor een paar
honderd euro knutselde hij een
3D-suikerprinter, de CandyFab
4000, in elkaar waarmee hij
enorme driedimensionale,
mathematisch correcte
krakelingen print.
En wie volgend jaar met
Sinterklaas zijn eigen
chocoladeletters wil printen,
kan alvast aan de slag met de
Lego 3D Chocolate Printer,
waarvan je de bouwinstructies
op Instructables.com vindt.

• www.kopykake.com
• www.evilmadscientist.com/
article.php/candyfab
• www.instructables.com/id/

EBOZIY3579EP2862FW/
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verspreiding heel snel kan gaan.’
Naarmate de RepRap zich ontwikkelt zal
volgens Bowyer home fabrication een grote
positieve impact op de samenleving en het
milieu hebben. ‘Het hele idee erachter is om
de verspreiding van goederen over de hele
wereld te vervangen met het verspreiden
van kennis. Als je containers vol producten
niet langer wereldwijd hoeft te verschepen
omdat je thuis fabriceert, dan verlicht je de
belasting op het milieu. Natuurlijk zal geen
enkele technologie al het transport van
goederen vervangen, maar het zal wel dege
lijk helpen. De volgende stap is dat we ook
minder ruwe materialen hoeven te versche
pen.’
Het RepRap-project experimenteert
daarom met bio-kunststoffen die je zelf
door eenvoudige fermentatie uit plant
aardige producten kunt maken. Kleine
gemeenschappen in ontwikkelingslanden
kunnen zo hun eigen fabricagegrondstoffen
verbouwen. ‘Dan heb je een zelfrepliceren
de machine met een zelfreplicerende bron
van grondstoffen.’
Hoge leerdrempel
Het klinkt prachtig maar het is maar de
vraag of een doehetzelf printer à la RepRap
bij het grote publiek zal aanslaan. Het open
source-besturingssysteem Linux bijvoor
beeld is weliswaar robuster dan Microsoft
Windows, maar is toch niet bij het grote
publiek doorgebroken. Deels omdat het
nog te ingewikkeld is en een marketingap
paraat mist. Bovendien hangt een door
braak van de desktop 3D-printer thuis niet
alleen af van de hardware. Als je alles kan
maken wat je kan tekenen moet je wel kun
nen tekenen.
De huidige CAD-programma’s hebben
een berucht hoge leerdrempel. ‘Je werkt
niet meer met je handen en het materiaal’,

zegt Kyttänen. ‘Het ontwerp in je hoofd
vertaal je naar het computerscherm en
je ziet het eindresultaat pas als het uit de
printer komt. Dat is voor heel veel mensen
zo’n grote stap dat ze er niet aan willen. De
gereedschappen zijn redelijk nieuw en voor
de oudere generatie is het ontwerpproces
moeilijk opnieuw te leren. Kinderen daar
entegen, kennen geen wereld zonder com
puters en internet. Ik ben benieuwd hoe
snel de massa 3D-printers zal omarmen als
die kinderen zijn opgroeid in het gebruik
van 3D gereedschappen.’
Dat leerproces is in de gamingwereld al
volop aan de gang. Gamers bouwen driedi
mensionale werelden inclusief gebouwen,
objecten en levende wezens in Second Life.
De game-editor waarmee je Unreal Tournament naar wens inricht heeft al een optie
om de ontwerpen rechtstreek te exporteren
naar een 3D-printerbestand en liefheb
bers wereldwijd tekenen de gebouwen
in hun stad na met Google Sketch, zodat
je steden met hun gebouwen in Google
Earth driedimensionaal kan bekijken. Deze
gereedschappen zijn niets minder dan ver
eenvoudigde versies van CAD-software die
zich steeds sneller gebruikersvriendelijk
ontwikkelen.
Boodschappenmandje
De hard- en software van de 3D-printers
ontwikkelt zich gestaag, maar het grootste
obstakel zijn de materialen. Want als we
volgens kenners straks een mobieltje thuis
kunnen printen, moeten we dan naar de
winkel om boodschappentassen te vullen
met allerlei cartridges voor de 3D-printer,
voor elk materiaal één? De experts wagen
zich nog nauwelijks aan een antwoord.
Met name omdat er op dit moment zo veel
verschillende soorten 3D-printtechnieken
bestaan die uit harsen, inkten of poeders
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Kyttänen: ‘Ik hecht nu
al minder waarde aan
producten, omdat ik
overal 3D bestanden in
zie die ik kan printen’

objecten maken. De meeste printers
printen bovendien nu nog met één
materiaal.
De Connex500 3D-printer van het
Israëlische Objet licht als eerste com
mercieel verkrijgbare multi-materi
alen printer misschien een tip van de
sluier op hoe dat er in de toekomst
uit zal zien. Deze 3D-printer kan niet
alleen meerdere materialen printen,
maar ook de materiaaleigenschappen
van een kunststof voorwerp naadloos
en geleidelijk over laten gaan van bij
voorbeeld hard naar zacht. De printer
is namelijk uitgerust met zeven grote
cartridges met verschillende poly
meren. De printer mengt gedoseerd
volgens recept de verschillende poly
meren, zodat er materialen ontstaan
met honderden verschillende eigen
schappen. Fabrikanten van 3D-prin
ters zullen net zoals nu niet verdienen
op de printers, maar op de vullingen.
Een beetje kwalitatieve fotoprinter
vergt immers vandaag de dag al zo’n
acht cartridges, terwijl de printer zelf
slechts 500 euro kost.
Op maat gesneden
Niet iedereen zal thuis driedimensio
naal printen. Het Europese CUSTOMFIT project bijvoorbeeld, is een con
sortium van bedrijven, fabrikanten,
universiteiten en onderzoeksinstitu
ten die met rapid manufactering con
sumenten maatgesneden producten
wil leveren. ‘Een fabrikant van motor
fietshelmen experimenteert met maathelmen voor de consument’, zegt Ger
ben van den Berg, senior consultant bij
Berenschot voor CUSTOM-FIT. ‘Met
behulp van een 3D-scan van je hoofd
printen ze de binnenste schil van de
helm precies op maat. Dat biedt meer
comfort, betere ventilatie en ruimte
voor communicatiemiddelen.’
april/mei 2008

Op die manier zijn legio toepassingen
te bedenken, zoals op maat gesneden
schoenen, autostoelen en handvaten
voor bijvoorbeeld een tennisracket
die je misschien niet thuis print maar
wel in de winkel. Meestal brengen
nieuwe ontwikkelingen echter ook
nieuwe problemen met zich mee, zoals
de kostbare crashtesten in het geval
van de op maat gemaakte helmen.
‘Een helm moet namelijk zeven keer
gecrashtest worden voor goedkeuring.
Alleen zijn deze helmen allemaal op
maat gesneden en dus uniek. Die kan
je niet éen voor één crashtesten. Hoe
los je dat op?’
Ook Kyttänen ziet dat 3D printen
ook enge bijverschijnselen heeft. ‘Stel
je voor dat ik een vuurwapen ont
werp en het bestand naar een vriend
in een ander land mail? Hij zou dat
vuurwapen 3D kunnen printen en zijn
buurman neerschieten. Hoe hou je dat
tegen?’

Dat is maar de vraag. Gaan we meer
of minder produceren als 3D-printers
goedkoop en toegankelijk worden?
Gaan mannen met hun passie voor
speeltjes elke dag een nieuwe skin
voor hun mobieltje printen en vrou
wen elke dag een nieuw paar schoe
nen? ‘Ik weet hiet niet’, zegt Kyttänen.
‘Eén ding is zeker. We kunnen niet
langer de produkten produceren die
mensen willen hebben zoals we de
laatste paar honderd jaar hebben ge
daan. Fabrikanten produceren in gro
te fabrieken en verschepen het over de
hele wereld. Er moet een efficiëntere
manier zijn. 3D printen zou wel eens
het antwoord kunnen zijn.’

3D printen zal ook de nodige gevolgen
hebben voor de huidige industrie die
leeft van fabricage. ‘In de toekomst
zullen we nog meer een dienstver
lenende maatschappij worden waar
producten niet echt meer waarde
hebben’, zegt Kyttänen. ‘Ik hecht nu al
minder waarde aan producten, omdat
ik overal 3D bestanden in zie die ik
kan printen.’
Volgens Kyttänen zullen fabrikanten
in de toekomst hun geld steeds minder
verdienen met productfabricage maar
met dienstverlening zoals het ontwer
pen van een product naar wens, dat je
als klant al dan niet thuis, in de winkel
of de 3D-copyrette laat printen. ‘De
waarde van het product zit hem dan in
het 3D-bestand opgeslagen in de vir
tuele wereld. Je zou dan alleen hoeven
produceren wat je nodig hebt. ‘
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