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teqnow

3D-metaalprinten is een techniek die sterk in ontwikkeling is en kansen 
biedt voor de maakindustrie in het algemeen en de metaalindustrie in het 
bijzonder. Opvallend is dat deze techniek in Nederland minder goed van de 
grond lijkt te komen dan in de ons omringende landen. Daarom hebben 
Flam3D en Teqnow de handen ineengeslagen en organiseren zij infoavonden 
die de techniek op de kaart moeten zetten. 

3D-METAALPRINTEN:

Goed ontwerp voorkomt 
verrassingen achteraf

Bij AMR Europe vond de eerste door Flam3D en Teqnow gezamenlijk georganiseerde infoavond 

3D-metaalprinten plaats. 

Bĳ  AMR Europe vond de eerste door Flam3D en 
Teqnow (zie ook kader) gezamenlĳ k georgani-
seerde infoavond 3D-metaalprinten plaats. Het 
doel van de avond was de deelnemers vooral 
kennis laten maken met de verschillende tech-
nologieën van het 3D- metaalprinten en het 
demonstreren van aansprekende voorbeelden. 
Hoe zit het nu met de businesscases en wanneer 
stap je over van conventioneel naar additive? 

Het gastbedrĳ f AMR Europe is onderdeel van de 
SDD Group en is distributeur van diverse high-
end 3D-printsystemen. Ten behoeve van hun 
eigen productie in papiermanagementsystemen 
voor partĳ en als b.v. OCE en Canon is men 
gestart met het vervaardigen van onderdelen in 
kunststof. Een deel van de daarvoor benodigde 
3D-printers wordt zelf gemaakt. Dit bleek zo 
succesvol dat deze printers inmiddels ook voor 

derden worden gemaakt. Naast een lĳ n met 
kunststofprinters vertegenwoordigt het bedrĳ f 
verschillende merken metaalprinters in Neder-
land, onder andere het merk Markforged.  

Het was verfrissend om te merken dat nu eens 
niet die enkele gebruikelĳ ke voorbeelden wer-
den getoond. Sinds jaar en dag wordt bĳ  bĳ een-
komsten over 3D-metaalprinten het voorbeeld 
van de brandstofi njectoren voor de Rolls Royce -
motoren voor Boeing vliegtuigen gebruikt. 
Ondanks dat deze businesscase zeer overtuigend 
is, zĳ n er in de dagelĳ kse praktĳ k van metaalbe-
drĳ ven veel minder op de voorgrond tredende 
voorbeelden die een sluitende businesscase heb-
ben. Gelukkig komen die nu ook onder de aan-
dacht. 

S T A N D  D E R  T E C H N I E K
Circa 30 belangstellenden vanuit het gehele 
land waren naar Emst getogen om zich nader te 
laten informeren over wat wel en niet mogelĳ k 
is met 3D-metaalprinten.  Door Kris Binon van 
het Belgische Flam3D werd een goed overzicht 
gegeven van de stand der techniek. Op een luch-
tige en informatieve manier gaf hĳ  een helder 
overzicht van een vakgebied dat zich nogal 
bedient van jargon. De diverse manieren van 
3D-metaalprinten werden besproken en de daar-
bĳ  horende voor- en nadelen werden uitgelicht. 

FMI Additive, K3D en Materialise lieten aan de 
hand van duidelĳ ke voorbeelden zien dat er wel 
degelĳ k mogelĳ kheden zĳ n voor het zinvol 
3D-printen van metalen. Samen  hebben deze 
drie partĳ en reeds tienduizenden metalen voor-
werpen geprint die worden toegepast in de 
dagelĳ kse praktĳ k van het industriële mkb. Er 
wordt vooral veel werk voor derden gedaan. 
Toch blĳ kt dat nog steeds zo’n 80-90 procent 
van de aangeboden ontwerpen beter op een 
meer conventionele manier gemaakt kunnen 
worden. De belangrĳ kste voordelen van 3D - 
metaalprinten zĳ n nog steeds terug te voeren 
op gewichtsbesparing, functie-integratie (het 
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Het was verfrissend om te merken dat nu eens niet die enkele gebruikelijke voorbeelden werden getoond.

Teqnow en Flam3D

Teqnow is hét platform van Koninklijke 

 Metaalunie dat de aandacht voor en toepas-

sing van toptechnologie in het industriële mkb 

vergroot en stimuleert. Teqnow organiseert 

aansprekende en opvallende events gericht op 

thema’s. 

Flam3D is een in België kantoorhoudend, 

onafh ankelijk non-profi t platform voor alle 

belanghebbenden die actief zijn in 3D- 

printing. Het verenigt, vertegenwoordigt en 

ondersteunt bedrijven, onderzoeksinstellin-

gen, overheden en geïnteresseerden. Het is op 

zoek naar versterking van waardeketens en is 

er voor personen, bedrijven en organisaties 

die interesse hebben in 3D-printen en Additive 

Manufacturing-toepassingen.

verminderen van het aantal onderdelen), 
interne koelkanalen en het produceren van 
klant-specifi eke enkelstuksvoorwerpen of mass 
customisation (hetzelfde printen met steeds 
kleine verschillen). 

FMI liet een aantal voorbeelden zien waarbĳ  
titanium poederbedprinten werd gebruikt voor 

medische toepassingen zoals rug- en schedel-
implantaten. K3D, het 3D-printbedrĳ f van de 
Kaak groep, liet een aantal voorbeelden zien 
met metaalgeprinte onderdelen voor bakkerĳ -
machines. Met het broodsnĳ mesje dat in eigen 
huis is ontwikkeld, heeft het bedrĳ f inmiddels 
verschillende prĳ zen gewonnen. Het is een zeer 
goed doordacht ontwerp dat een geïntegreerde 
veerfunctie en een beluchtingskanaal  bezit. 
Door gebruik te maken van de porositeit van 
3D-geprinte voorwerpen wordt de wrĳ ving ver-
kleind en plakt het deeg niet. Verschillende 
bewegende onderdelen worden in een keer 
geprint en gaan qua stand tĳ d véél langer mee 
dan de conventionele mesjes.    

V O O R B E R E I D I N G  E S S E N T I E E L
Materialise liet zien dat een goede voorberei-
ding essentieel is voor een goede toepassing. 
Kĳ k niet wat een printer kan, maar kĳ k wat de 
metaalprinter voor jou kan betekenen. 
Dat het ontwerp goed moet zĳ n bleek ook uit het 
verhaal van In Summa Innovation. Zĳ  kunnen 
met behulp van hun software producten vooraf 
doorrekenen en simuleren. Zo kun je voorspellen 
of het ontwerp voldoet en gemaakt kan worden. 
Renishaw presenteerde een voorbeeld vanuit hun 
eigen machine die zorgt voor het kunnen printen 
met vier lasers tegelĳ kertĳ d. Ook hier weer zĳ n 

3D-printen

Additive manufacturing wordt in de volksmond 

vaak 3D-printen genoemd. 3D-printen staat de 

laatste jaren fors in de belangstelling en is een 

van de vele technieken die onder additive 

manufacturing vallen. Bij het produceren van 

producten kan op twee verschillende manie-

ren worden gewerkt. Men kan beginnen met 

een stuk standaard materiaal en vervolgens 

zoveel materiaal weghalen, totdat het 

gewenste product overblijft . In deze categorie 

zitten o.a. alle verspaningstechnieken. Een 

andere methode is om ergens steeds materi-

aal aan toe te voegen, totdat het gewenste 

product is verkregen. In dit geval hebben we 

het over additive manufacturing technieken. 

Tot deze groep behoren o.a. de 3D-printtech-

nieken, lasercladden en electroformeren. 

Additive manufacturing technieken worden 

vaak op één hoop gegooid waardoor veel 

spraakverwarring ontstaat. De technieken om 

kunststofproducten te vormen verschillen 

nogal van die voor het vormen van metalen 

producten. Daarnaast kunnen technieken 

ingezet worden om direct een product te vor-

men of om eerst bijvoorbeeld een model te 

printen dat vervolgens gebruikt kan worden 

om een metalen product te vormen.

Zelf kennismaken met 3D-printing? Kijk dan op 

www.teqnow.nl of op www.flam3d.be en hou 

de agenda’s op deze websites in de gaten voor 

de volgende infoavonden!

de voordelen functie-integratie en besparen op 
doorlooptĳ d. Dat een goede voorbereiding 
belangrĳ k is bleek ook uit de presentatie van 
Informat.ION. Door van tevoren na te denken 
over bĳ voorbeeld de oppervlakteruwheid kom je 
bĳ  het postprocessen en nabehandelen niet voor 
verrassingen te staan.•


