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Hoe werkt het?

stappen motor
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Een 3D printer is een apparaat dat een
object laagje voor laagje opbouwt. Dit
doet hij door plastic te smelten en deze
gecontroleerd op een printoppervlak te
printen. Wanneer één laag is voltooid
gaat de verticale as een stukje (meestal
ongeveer 0.3mm) omhoog en wordt de
volgende laag geprint.
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Deze techniek wordt Fused Fillament
print breedte
Fabrication genoemd (afgekort FFF).
Het belangrijkste gedeelte van een 3D
Er bestaan ook andere technieken
printer is de printkop. Deze trekt het
om driedimensionale objecten te
plastic filament naar binnen, smelt deze
maken. Volume based extruding is
en spuit deze daarna uit. De warmte
bijvoorbeeld een techniek waarbij een
van de printkop wordt geregeld via
soort injectienaald langzaam wordt
een thermistor of thermokoppel die de
leeggedrukt. Hiermee kun je andere
temperatuur doorgeven aan het brein
materialen printen zoals chocolade, kit en van de 3D printer (een Arduino MEGA)
zelfs stamcellen.
en door een laag ohmige weerstand of
een Nikkel-Chroom draad (vind je ook
Bij de FFF zijn twee materialen zeer
in broodroosters) om de printkop te
populair, ABS en PLA. ABS (Acrylonitrilverwarmen.
butadieen-styreen) is het materiaal dat
ook in lego-steentjes gebruikt wordt,
De printkop verplaatst zich op de X as
smelt bij 210 graden en is iets flexibeler
doordat stappenmotoren via een getande
dan PLA. PLA (Polymelkzuur) is een
riem aan de printkop trekken. Het
biologisch afbreekbaar plastic - gemaakt platform beweegt in de Y as, om ruimte
van mais - is ongeveer even stevig als
te besparen is hiervoor gekozen, ook
ABS maar iets minder flexibel. Beide
zorgt dit voor meer stabiliteit. De printkop
kosten ongeveer 25 euro per kilo wanneer beweegt in de verticale as doordat 2
je ze als lasdraad (filament) koopt.
stappenmotoren een draadeinde laten
bewegen.

open-hardware?

Make) verkoopt sinds 2009 3D printers.
De laatste printer van Makerbot heeft
een geautomatiseerd bouwoppervlak
waardoor de objecten automatisch uit
Het doel van de RepRap 3D printer is
de printer worden verwijderd, waardoor
om al zijn eigen onderdelen te kunnen
velen dagen lang kan worden geprint
printen. Nu is het zo dat dit met ongeveer zonder dat er een mens aan te pas
50% van de printer kan. Doordat deze
komt. Verder is er in 2011 via Kickstarter
onderdelen geprint kunnen worden
een actie begonnen voor de Printrbot,
met een 3D printer kosten deze steeds
deze heeft 33 keer meer opgehaald
minder. Nu kosten de losse onderdelen
dan het benodigde bedrag. (Printrbot is
van een 3D printer bij elkaar ongeveer
waarschijnlijk de goedkoopste 3D printer
380 euro.
nu, en is ook volledig open-source)
Doordat alle bouwtekeningen, 3D
bestanden, handleidingen, documentatie
zijn vrijgegeven kan iedereen zijn eigen
3D printer bouwen, en meehelpen aan
dit project. Dit heet open-source, bij
software een bekend fenomeen, maar
wordt nu steeds populairder onder de
hardware, mede dankzij 3D printen.
Thingiverse een site waarop mensen
maakbare objecten (meestal 3D
ontwerpen) kunnen posten wordt zeer
veel gebruikt door hobbyisten.

Ook kan 3D printen bijdragen aan het
principe “Users as Designers” waarbij
de gebruiker weer centraal staat. En
de gebruiker zich meer bewust wordt
van zijn/haar product. Gebruikers gaan
niet expres producten maken die snel
kapot gaan, terwijl dat voor bedrijven
een marktmodel kan zijn. De RepRap
3D printer zal ook nooit (zoals bij papier
printers) hele dure cartridges of plastic
hebben, maar deze zullen alsmaar
goedkoper worden.

Ook in de commerciële wereld
komen open-source 3D printers als
paddenstoelen uit de grond. In 2011 is
een Nederlands bedrijf gestart met het
verkopen van de Ultimaker de snelste
open-source 3D printer tot nu toe.
Ook het Amerikaanse bedrijf Makerbot
Industries (van het technologische blad

Een mooi voorbeeld van open-hardware
zijn FabLabs. Dit is een plek waar je
tegen onkosten gebruik kan maken van
machines waarmee je alles kan maken.
In FabLabs worden ook veel 3D printers
ontwikkeld, gebouwd en verbeterd. Ook
de Ultimaker is in FabLab Protospace in
Utrecht ontstaan.

Waarom in het
onderwijs?

Het onderwijs heeft als doel leerlingen
voor te bereiden op de toekomst en
waarschijnlijk zullen 3D printers steeds
meer mainstream worden.
In een technieklokaal zou een 3D printer
een mooie toevoeging kunnen zijn.
Het is een schakel tussen informatica
en techniek die ook door bijvoorbeeld
beeldende vorming leerlingen zou
kunnen worden gebruikt. De grens van
wat mogelijk is tijdens de techniekles
verschuift waardoor leerlingen creatiever
kunnen zijn.

zich verder specialiseren. Tevens zijn
protheses en op maat gemaakte spalken
gemakkelijk te realiseren met een 3D
scanner en een 3D printer.
Ook voor praktische zaken is een 3D
printer een geweldig instrument. Wanneer
bijvoorbeeld de knop van de verwarming
kapot is kan je gewoon een nieuwe
printen.
Het voordeel van 3D printen ten opzichte
van gewone fabricatie is dat je niet
eerst een dure mal hoeft te kopen. Maar
gewoon één object kan printen zonder
daar superveel voor te hoeven betalen.

Voor N&G en N&T profielen in het
voortgezet onderwijs zou een 3D printer
Ook is het geweldig dat de 3D printer
een mooie toevoeging kunnen zijn.
volledig ontleedbaar is, elk onderdeeltje is Waardoor ze beter in aanraking komen
gedocumenteerd en als je wilt begrijpen
met nieuwe technologieën, en deze ook
hoe de printer werkt, of een onderzoekje begrijpen, i.p.v. een soort black box
ermee wilt doen dan kun je gewoon je
idee te hebben. Er kunnen gemakkelijk
gang gaan.
proefjes mee gedaan worden en aan
gemeten worden. Leg bijvoorbeeld een
In de biologie wordt ook volop
accelerometer op het oppervlak en meet
geëxperimenteerd met 3D printen.
hoeveel de printer versnelt, verander de
Het printen van bloedvaten kan
code een beetje en probeer het nog eens.
bijvoorbeeld al. Ook wordt er rijkelijk
geëxperimenteerd met het printen van
organen, botten en kraakbeenweefsel.
Meestal wordt er geprint met een
bepaald snel afbreekbaar materiaal
waar stamcellen zich aan hechten en

