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THEMA

3D-PRINT EN OPPER-
VLAKTETECHNOLOGIE? 

3D-printing – of additive manufacturing – 

blijft zijn opmars doorzetten. De huidige 

economische situatie blijkt weinig invloed 

te hebben op de groei van de sector. In 

een aantal gevallen biedt de technologie 

zelfs oplossingen die tegemoet komen aan 

de actuele uitdagingen – bijvoorbeeld bij 

bevoorradingsproblemen of om nieuwe 

lichtgewicht concepten mogelijk te maken 

-

tere warmtewisselaars. Meer en meer be-

drijven hebben de nodige kennis in-house 

om zinvol gebruik te maken aan de set aan 

En toch staat de technologie nog voor een 

stuk in de kinderschoenen. Of beter : de 

dan 30 leden – elk met eigen inzetbaar-

heid en voor -en nadelen. Een aantal van 

-

wen ingezet in bijvoorbeeld de automo-

bielindustrie, lucht- en ruimtevaart en ma-

met hun neus aan het raam kijken. Maar 

meestal is het niet de technologie zelf die 

de remmende factor is voor de toepas-

baarheid, maar de integratie van de tech-

nologie in bestaande (of nieuwe) produc-

tieketens. 

producten, dan blijkt immers dat de print-

kosten zelf maar een relatief klein deel uit-

maken van de kost van het eindproduct. 

80% kost voor het printen zelf. In dat aan-

deel zit vaak een belangrijk deel afschrij-

ving van de machine. 

Die cijfers verbergen wel heel wat moge-

waarbij we werken met een 3D-printer 

van een paar duizend euro, die materiaal 

neerlegt dat ca. € 30 per kilo kost. De plas-

tic onderdelen die uit zo’n machine ko-

men, zijn op zich vaak “goedkoop”. Tenzij 

er natuurlijk iemand een uur designwerk 

in gestoken heeft en een arbeider een half 

uurtje nodig had om het stuk na te be-

handelen – dan wordt het een complexer 

verhaal. Dat is natuurlijk onvergelijkbaar 

met de prints in titanium uit een installa-

tie waarvoor alles samen een investering 

van een paar miljoen euro’s nodig was. Het 

spreekt voor zich dat in dit tweede geval 

de verdeling van de kosten beduidend an-

ders ligt. 

NABEHANDELING  
SPELVERDELER? 

In die kostenanalyse zien we een andere 

grote factor die een belangrijk deel van 

de koek inneemt: de postprocessing of 

nabehandeling. Heel concreet loopt dat 

van een 6 – 7% tot soms de helft van de 

kosten. En een belangrijk deel daarvan gaat 

over oppervlaktebehandeling. Glijslijpen, 

(elektrochemisch) polijsten, shotpeenen, 

frezen, verchromen, laser-ablatie, zandstra-

len of vapor smoothing: voor elk probleem 

een oplossing, en voor elke oplossing kent 

de 3D-print sector wel een probleem.

Meer en meer aandacht gaat daarbij naar 

de integratie van processen – met als hei-

lige graal wellicht het geautomatiseerd 

verwijderen van support structures (on-

dersteuningsmateriaal dat bij sommige 

dan niet in combinatie met het geautoma-

tiseerd optimaliseren van de oppervlak-

teruwheid. Heel wat onderzoeken in die 

richting worden momenteel wereldwijd 

ondernomen.

Een ander tijdrovend – en dus kostelijk 

– werkje is het verwijderen van poeder 

-

singen in de maak.

Daar liggen ook voor bedrijven actief 

in oppervlaktebehandeling mogelijk-

heden

groeit, is toch vrij uniek. Marktanalisten 

voorspellen unaniem dat die groei zich 

minstens het volgende decennium zal ver-

derzetten. Verschillende leveranciers in de 

hebben al oplossingen op de markt die 

gaan de 3D-print bedrijven eventueel zelf 

aan de slag – maar net zo vaak wordt dit 

aan gespecialiseerde bedrijven uitbesteed. 

Dat laatste is zeker het geval voor kennis- 

of investerings-intensieve oppervlaktebe-

handelingen. 

HYPE? 

De 3D-print wereld zit zelf niet meer te 

wachten op hypes – die zijn nooit erg ef-
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THEMA

3D-printen is een proces waarbij 

onder computerbesturing materiaal 

wordt samengevoegd of gestold tot 

een drie dimensionaal object, meestal 

laag voor laag. In de jaren ‘90 werden 

3D-printtechnieken alleen geschikt 

geacht voor de productie van functi-

onele of esthetische prototypes, en in 

die tijd werd de technologie bijgevolg 

de naam ‘rapid prototyping’ toege-

dicht. Vandaag de dag zijn de precisie, 

de herhaalbaarheid en het materiaal-

bereik zodanig toegenomen dat 3D-

printen wordt beschouwd als een in-

dustriële productietechnologie met de 

naam ‘additive manufacturing’ (AM). 

Die laatste term beschrijft in feite exact 

hoe deze technologie werkt om objecten 

-

eenvolgende toevoeging van dunne lagen 

om een object te maken. Typisch gaat het 

om lagen van 10 tot 200 micron, met uit-

schieters tot millimeters, bijvoorbeeld in 

-

ditive Manufacturing).

Het hele printproces wordt altijd gestart 

met een digitaal model van het te produ-

ceren stuk. Dat 3D-bestand kan gemaakt 

(eventueel op basis van een 3D-scan) of 

eenvoudigweg gedownload worden van 

een online marktplaats. 

De tweede stap behelst het eigenlijke 

printproces. Het gekozen materiaal en de 

toepassing bepalen welke printmethode 

het meest geschikt is. De verscheidenheid 

aan materialen, gebruikt in 3D-printen is 

groot; het aanbod omvat onder meer 

kunststoffen, harsen en metalen, maar ook 

keramiek, zand, textiel, biomaterialen en 

glas behoren tot de mogelijkheden. Ten-

slotte ondergaan geprinte stukken vaak 

nog een nabewerking.

REDENEN OM TE GAAN 
VOOR 3D-PRINTEN

Wanneer wordt 3D-printen als maaktech-

nologie competitief? Helaas is die vraag 

niet te beantwoorden met een eenvoudig 

antwoord. De kostprijs van het printen is 

onder meer afhankelijk van de gebruikte 

materialen, de grootte van het object, en 

de productieaantallen.

-

ponentieel in functie van de grootte van 

het object. Grote stukken lenen zich vaak 

niet echt tot 3D-printen – maar er is ook 

geen regel zonder uitzondering, zoals bij-

-

goed als vrij van beperkingen. Nagenoeg 

elke denkbare vorm kan geproduceerd 

geen invloed op prijs of productietijd. 

-

ten bovendien geen matrijzen of andere 

ontwerp horen. Door die snelle conversie 

-

ditive manufacturing zich uitstekend voor 

het produceren van kleine series. Het 

maken van een eenmalig onderdeel met 

behulp van spuitgiettechnologie vereist na-

-

trijs, wat hoge productiekosten met zich 

meebrengt. Dit onderscheidt 3D-printen 

van productiemethoden als gieten of ex-

truderen.

Dat houdt meteen ook in dat de techno-
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-

ten rijpen, wel integendeel. De sector heeft 

al verschillende keren gezien hoe nieuwe 

aanbieders zich op de markt gooien, aan-

diepgaand te bestuderen. En cijfers en 

percentages kunnen al eens een verschil-

lende indruk wekken. Het gevolg is veel 

kabaal, gedurende enkele jaren, waarna de 

aanbieder in kwestie – teleurgesteld door 

tegenvallende verkoopcijfers – zich uit de 

markt terugtrekt. Dat heeft uiteraard ook 

een eerder negatieve impact op de 3D-

print sector zelf.

Ook de sector is dus vragende partij voor 

is ongezien veel, maar dan nog is de ver-

wachting dat het nog ruim tien jaar duurt 

10% van de waarde van de totale maak-

industrie uitmaakt. 

Desalniettemin liggen hier kansen voor 

de experten in oppervlaktebehandeling 

– omwille van de groeiende aantallen, in-

derdaad, maar ook omdat de meeste 3D-

print ondernemers niet noodzakelijk een 

expert zijn in aangrenzende vakgebieden. 

De sector zelf beseft dat ook en komt 

meer en meer uit haar schulp om samen-

werkingen over de hele productieketen op 

te zoeken en op te bouwen. Het is een 

-

ditive Manufacturing. 


