
Ontwerpen voor 3D-print

Mekano Online Tutorials
Handige basiskennis om gereedschappen  
veilig te gebruiken.
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Inleiding 3D-printen

3D-geprinte titanium kwaliteits pen van Rein van der Mast

3D-geprinte maquette 

3D-geprinte beton,  
voor een écht huis 

3D-printen is niet meer te negeren in de ontwerpwereld. Of het nu gaat om een 

prototype van een nieuwe Bic of een bewoonbaar huis, vrijwel alles kan 3D-geprint 

worden.

In de Mekano hebben wij momenteel één 3D-printer, die wij gebruiken voor 

onderzoeken van de (on-)mogelijkheden binnen de afdeling. Deze printer kan ook 

gebruikt worden door/voor studenten die een ontwerp hebben dat écht 3D-geprint 

moet worden; dit ter beoordeling van de docent en medewerkers van de Mekano. 

Er bestaan verschillende technieken voor 3D-printen:

1. FDM: Fused Deposition Modeling  

Je print met een gesmolten plastic draad, ook wel extrusieprinten.  

Dit type printer staat in de Mekano

2. SLA: Stereolithografie of lichtpolymerisatie 

Je belicht een resin (polymeer) in een bakje met UV-licht.

3. Material Jetting:  

Via spuitmondjes print je een polymeer,  met UV-licht.  

4. Poederprinten: Binder Jetting  

Gipspoeder wordt hard door inkjet binder.

5. SLS: Selective Laser Sintering 

Poederprinten, smelten d.m.v. laser.

6. Sheetlamination:  

Uitgesneden papier/folie op elkaar geplakt.
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3D-print technieken

FDM Extrusieprinten

Fused Deposition Modeling (FDM), eind jaren 80 ontwikkeld en in 1990 door Stratasys 

in de markt gezet. Is hetzelfde als Fused Filament Fabrication (FFF) of Plastic Jet 

Printing (PJP). Doordat het patent in 2009 verliep, kwam de techniek beschikbaar aan 

de makers community, en werden in rap tempo goedkope printers ontwikkeld.

Principe: een plastic draad, filament,  wordt in een soort lijmpistool gesmolten en in 

dunne laagjes op elkaar gesmolten tot een geheel. Hierbij kan de de printkop lang de 

x- en y-as bewegen en het bed langs de z-as, maar het ook mogelijk dat de kop langs 

de z-as beweegt en het bed langs de x- en y-as... en alles daar tussenin.

Filament

Filament is een plasticdraad,wordt vanaf een spoel aan de printer toegevoerd.  

 

ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene, bekend van de Lego blokjes. Gebruiken we zo 

min mogelijk omdat het een beetje giftig is, zowel in de printer (styreen gas) als bij het 

weggooien als afval. Makkelijk te lijmen en ‘polijsten’ met aceton 

PLA: Polymelkzuur of polylactide vaak aangeduid met de afkorting PLA (van het 

Engels PolyLactic Acid). Ze zijn biologisch afbreekbaar, biocompatibel en worden 

geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (maïszetmeel of 

suikerriet), een duurzaam alternatief voor traditionele plastics.

Filament types

PLA

PETG

ABS

NGen

HIPS

Nylon

PVA

TPE

TPU

ASA

PC

CF

WoodFill

MetalFill

IgliDur

Wij gebruiken het meest PLA, voor standaard printwerk met 

fijne details en PETG voor sterkere prints, minder detail.
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3D-print technieken

Licht polymerisatie, Stereolithografie (SLA/SL), Digital Light Processing (DLP)

Bij deze processen wordt de afbeelding (slice) van elke laag in één keer belicht of 

getekend door een lichtstraal belicht op de oppervlakte of bodem van een bakje met 

vloeibaar polymeer. Hierdoor hardt een laagje uit en kan de volgende laag belicht 

worden.

Materiaal spuiten (Material Jetting)

Hierbij spuit een printkop laag voor laag vloeibaar polymeer, zoals bij  een inkjet 

printer, waarna een uv-lichtbron de polymeer direct uithardt. o.a. Objet printers. 

Poederprinter (Binder Jetting/Drop-on-Powder/Inkjet Powder Printing)

Hierbij wordt op een laagje ‘gips’ de slice geprint met een printkop zoals in de inkjet 

printer thuis. Wat geprint is wordt gebonden. De bodem gaat een stukje omlaag en 

een volgend laagje ‘gips’ wordt aangebracht en weer geprint, enz. Als de printer klaar 

is kun je het geprinte object uit de losse poeder tillen, afstoffen en onderdompelen in 

‘secondelijm’. Kan in één kleur of full colour.

Poederbed fusie (Laser-sintering)

Hier wordt een (metaal)poeder met een laser- of electronenstraal aan elkaar 

gesmolten. Lijkt veel op de poederprinter, maar wordt gebruikt voor metaal en 

glasachtige materialen.

Het verschil tussen een - matige - FDM print en een 
goede SLA-print. Met SLA is het oppervlak  en de 
detailering veel fijner. Material jetting geeft vergelijk-
baar resultaat.

Een voorbeeld van de poederprinter in full colour.
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3D-print technieken

Sheetlamination

Dit is een van de oudste technieken voor 3D printen, oorspronkelijk voor architecten 

gebruikt. Lijkt veel op het laseren van heel veel laagjes mdf, die later op elkaar geplakt 

worden.

Vellen papier, kunststof- of metaalfolie worden uitgesneden en op elkaar geplakt 

of gelast. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk object. Dit heet Laminated Object 

Manufacturing. Papier kan eerst in full colour worden geprint waardoor je mooi 

realistische objecten kunt printen. Wordt niet echt veel gebruikt.

De meer geavanceerde printtechnieken zijn voor iedereen beschikbaar bij 

commerciële printbedrijven zoals i.Materialise of Shapeways. Deze bedrijven kunnen 

prints leveren in verschillende kunststoffen, maar ook diverse metalen zijn mogelijk. 

Hier kun je een .stl uploaden, en komt je print een paar dagen later met de post bij je 

thuis. Je krijgt direct een prijs en ziet of er iets mis is met je ontwerp. Je vind hier ook 

veel informatie over verschillend technieken en materialen.

Voor deze tutorial voert het te ver om alle technieken te uitgebreid te behandelen. 

Voor meer gedetailleerde beschrijving kun je kijken bij All3DP

Omdat de Mekano enkel beschikt over een Original Prusa i3 MK3s, een filament-

printer, zullen wij ons hier beperken tot deze techniek.

Binnen FOW zijn er bij PO ook andere types 3D-printers beschikbaar.

Voorbeeld van papierlaminatie op een MCor machine.  
Gewoon printerpapier, full colour geprint, in laagjes op  
elkaar geplakt, geeft een realistisch resultaat
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Ontwerpen voor 3D-print

Om tot een goed printresultaat te komen moet je bij het ontwerpen van je object op 

een aantal zaken letten.

3D-printen is een proces dat relatief veel tijd kost; je hele ontwerp wordt in laagjes van 

bijvoorbeeld 0,2 mm opgebouwd. Dat betekend dat de printkop 5 keer een complete 

laag moet ‘tekenen’ om je print 1 mm hoger te maken.

Bij een FDM-printer wordt de print opgebouwd door het stapelen van dunne (0,4mm) 

draadjes van gesmolten plastic. Deze draadjes moeten netjes gestapeld worden, en 

moeten natuurlijk ergens op liggen. Je kunt niet in de lucht printen. Mocht je toch 

over een lege ruimte heen moeten printen, dan heb je meestal ondersteuning nodig. 

Ik zeg meestal omdat de printer wél in staat is in een rechte lijn over een beperkte 

opening (40 mm) heen te printen, dit heet bridging. Zo’n overspanning blijft vaak 

beperkt tot een paar centimeter, afhankelijk van het type filament.

Ook bij printen van een overhang is vanaf 45° ondersteuning of support nodig.

Stapeling van de printlagen. Bij een grotere hoek is er minder, of geen hechting tussen 
de afzonderlijke lagen. Te voorkomen door een wanddikte van minimaal 2 lagen te 
kiezen.

Stapeling van de printlagen is vergelijkbaar met een 
opgerold touw: zolang ze recht boven elkaar liggen heb je 
een stabiele rol, maar als de lagen niet recht boven elkaar 
liggen wordt het allemaal wat minder stabiel.
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Ontwerpen voor 3D-print

Andere factoren die de kwaliteit je print bepalen, zijn de laagdikte, wanddikte,  

detaillering en printsnelheid.

Bij de meeste 3D-printers met dit ontwerp is het printvolume ongeveer een kubus  

van 20 cm. Er zijn natuurlijk ook grotere en kleinere printers.

Bij je ontwerp moet je daar rekening mee houden. Maak je ontwerp niet te groot of 

maak het in delen die je later aan elkaar lijmt. Vergeet niet dat grotere delen veel 

printtijd vragen. Eén of meerdere dagen zijn geen uitzondering.

De richting waarin de lagen in je uiteindelijke print liggen bepalen voor een groot deel 

de sterkte van je print. De printlagen gedragen zich vergelijkbaar met de nerfrichting 

in hout.

Een 3D-print is meestal niet massief, maar bestaat uit een wand die 2 of 3 lagen dik is, 

en een invulraster, meestal rond 20%. Dit kan een recht patroon zijn, maar er komen 

ook steeds meer decoratieve invullingen. Je kunt ook in vaas-modus printen, hierbij 

wordt geprint in één doorlopende spiraal. De wanddikte is slechts 0,4mm dik. Niet 

geschikt voor complexe modellen.

Voor een ideale print maak je het ontwerp zo dat er minimaal gebruik van ondersteu-

ning en  vulling nodig is; dit bespaart tijd en materiaal.

Je kunt je ontwerp maken in elk 3D-pakket dat een *.stl,*.obj, *.amf, *.xml, *.3mf, 

*.prusa bestand kan genereren, maar in de praktijk *.stl wordt het meest gebruikt.

Als je een ontwerp 200% vergroot,  
neemt het volume met een factor 8 toe (2x2x2)!

Enkele voorbeelden van decoratieve invulling.
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Ontwerpen voor 3D-print

Je ontwerp moet een stevige basis hebben om goed stabiel aan het printbed te 

hechten. Als de print niet goed hecht zal deze tijdens het loslaten en verschuiven.... 

dan kun je dus opnieuw beginnen.

Als je smalle hoge ontwerpen wilt printen 

dien je daar zeker rekening mee te houden; 

misschien is het mogelijk dat deel liggend te 

printen. Gebruik een brim of teken ‘oren’ aan 

je ontwerp.

 

Om een ontwerp klaar te maken om te printen gebruiken we een slicer, dit is een 

programma dat je ontwerp opdeelt in een groot aantal gestapelde lagen.

In eerste instantie kun je het beste gewoon een standaard profiel kiezen, je kiest je 

materiaal en hoe fijn de detaillering moet zijn. Voor veel ontwerpen is 0,2 mm fijn 

genoeg. Als je meer ervaring hebt kun je gaan spelen met de instellingen.

In de slicer kun je in een preview precies zien wat de printer gaat doen. Ook kun je zien 

hoe lang de print gaat duren, en hoeveel materiaal het kost.

Het is dus heel handig om eens een voorbeeldontwerpje te maken, zoals op de 

volgende pagina, en te kijken wat er gebeurt als je het in de slicer bewerkt.

Hier zie je het effect van 200% vergroting  
op de printtijd en materiaalgebruik.
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Slicer

Op de volgend pagina zie je zo’n voorbeeldje in de PrusaSlicer.

➍

➊

➋

➌

1. Profiel

2. Afmetingen

3. Tijdsduur, materiaalgebruik

4. Slider voor inspectie per laag

5. Ondersteuning

6. Scheidingslaag

7. Wanden

8. Skirt/perimeter

9. Verklaring kleuren

10. Printbed

➓

➒

➎

➏

➐

➑
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3D-printen

Pas ontwerpprincipes toe voor 3D-printen

Ontwerpen voor 3D-printen is anders dan ontwerpen puur voor digitaal gebruik. 

Aangezien je jouw ontwerp in de fysieke wereld brengt, moet je op de hoogte zijn van 

enkele belangrijke technische richtlijnen. Voor deze handleiding gaan we ervan uit dat 

je gaat ontwerpen voor een FDM-desktopprinter, zoals de Prusa i3. Laten we een paar 

belangrijke principes bekijken die je in gedachten moet houden wanneer je ontwerpt 

voor 3D-printen met een FDM-printer:

Probeer om ondersteuningen te vermijden

Wat is ondersteuning of support?

Ondersteunig is extra materiaal dat als “steiger” fungeert om een   ontwerp op zijn 

plaats te houden als er niets onder zit om op te bouwen. Afhankelijk van je ontwerp 

is er mogelijk support nodig om te voorkomen dat het filament afhangt wanneer het 

wordt afgedrukt. Nadat het afdrukken is voltooid, kan de support worden afgebroken 

en schoongemaakt. Dit gaat met PLA veel betere dan bij PETG. In de meeste gevallen 

wordt support automatisch gegenereerd door de slicing-software die je STL-bestand 

converteert naar een formaat dat de 3D-printer kan lezen, genaamd G-code. Als je er 

zeker van wilt zijn dat een specifieke ondersteuningsstructuur wordt gemaakt, kun 

je deze rechtstreeks in je model ontwerpen, maar in de meeste gevallen voldoet de 

automatisch gegenereerde support prima. In PrusaSlicer kun je ook aangeven waar 

wel of juist géén support wilt.
Door 45° schuinstelling veel minder  
ondersteuning in de print. De ondersteuning 
zit in het ontwerp en volledig hol.
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3D-printen

Voordelen van het verminderen van support

Hoewel support soms nodig is, zijn er veel voordelen aan ontwerpen op een manier 

die support vermijdt. Hier zijn een paar redenen waarom het belangrijk is om support 

te verminderen:

Bespaart tijd en geld: ontwerpen die veel ondersteunend afvalmateriaal vereisen, 

omdat ze worden verwijderd en waarschijnlijk worden weggegooid zodra de afdruk is 

voltooid. Bovendien betekent het toevoegen van support dat het langer duurt om het 

product af te drukken (meer materiaal = meer tijd), en we hebben gezien dat support 

de afdruktijd in extreme gevallen tot 100% verlengen. Wanneer je de tijd toevoegt 

die nodig is om de steunen na het afdrukken op te ruimen, kan het verschil in tijd tot 

voltooiing aanzienlijk zijn.

Verlaagt de kans op afdrukfouten: support voegt meer complexiteit toe aan het 

ontwerp, wat de kans op fouten bij het afdrukken vergroot. Voor mensen die regel-

matig 3D-printers gebruiken, is het gebruikelijk dat langere, complexere afdrukken 

veel vaker mislukken dan korte, eenvoudige afdrukken. Houd het simpel om je kansen 

op succes te vergroten!

Een andere oplossing is het gebruik van oplosbaar filament 
voor de ondersteuning. Deze wordt opgelost in warm water of 
een chemisch  oplosmiddel.
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3D-printen

Creëert een gladdere oppervlakteafwerking: het gebruik van support zorgt meestal 

voor een ruwer oppervlak en zorgt opnieuw voor meer werk tijdens de nabewerking 

om het glad te maken. In sommige gevallen kan het oppervlak bij gebruik van support 

onherstelbaar beschadigd raken. Probeer dus slim om te gaan met het gebruik van 

support.

Glad oppervlak ontwerp

Als je het gebruik van support niet kunt vermijden, maar wel toegang hebt tot een 

dubbele extrusieprinter, raden we aan een oplosbaar support filament zoals HIPS te 

gebruiken. Dit filament is oplosbaar in een limonene, zonder sporen na te laten.

Hoe kun je support verminderen?

YHT-regel

Dit is een goede manier om te onthouden welke vormen veilig zijn om te ontwerpen 

zonder support en welke te vermijden. 

Alles in een “Y” -vorm is veilig om te printen zonder ondersteuning, omdat het een 

geleidelijke helling is met nog steeds genoeg materiaal eronder om te voorkomen 

dat het gaat hangen. Dit is een andere manier om te denken aan de 45-gradenregel, 

waarin staat dat overhangen met een helling van meer dan 45 graden ondersteuning 

nodig hebben. Hoe geleidelijker de hoek, hoe beter. Dit is de reden waarom kegel-

vormen over het algemeen veilig zijn.

YHT-regel
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3D-printen

Ontwerpen in de vorm van een “H”, waarbij de middelste overhang aan beide zijden 

aansluit, wordt overbrugging of bridging genoemd. Doorgaans bruggen korter dan 36 

mm lange afdruk met doorhanging van 0-0,5 mm, bruggen 36 tot 60 mm lange afdruk 

met doorhanging van 0,5-2 mm en bruggen langer dan 60 mm lange afdruk met 

aanzienlijke doorhanging van 2-5 mm. Deze regels zijn echter niet in steen gebeiteld, 

omdat het afhangt van je materiaal en afdrukinstellingen.

Alles met een “T” -vormige overhang heeft ondersteuning nodig om netjes te printen. 

Verdeel het model in meerdere delen

Een andere manier om ondersteuning te vermijden, is door je model in meerdere 

delen op te splitsen zodat ze plat kunnen afdrukken. Nadat je de onderdelen hebt 

geprint, kun je ze verlijmen met een lijm zoals cyanoacrylaat (secondelijm) of een 

oplosmiddel. Dit kan vooral handig zijn voor complexe ontwerpen en grotere prints. 

Als alternatief kunt je connectoren of klik-systemen ontwerpen die montage zonder 

lijm mogelijk maken.

Kantel je model

Soms kunnen ondersteuningen eenvoudig worden verminderd door je ontwerp in de 

juiste afdrukstand te draaien. In het geval van de ‘T’ -print hierboven, kan de behoefte 

aan steunen volledig worden verwijderd door hem plat op zijn rug te leggen. Je hoeft 

niet altijd wijzigingen in je model aan te brengen om de resultaten te verbeteren.

Doorhang bij verschillend bridging afstanden.

36 mm

60 mm

70 mm

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

03
/0

9/
20



3D-printen

Ontwerp voor het juiste detailniveau

Er zijn grenzen aan hoeveel detail een 3D-printer met succes kan reproduceren,  

wat betekent dat je bij het maken van ingewikkelde ontwerpen rekening moet houden 

met deze fysieke limieten.

Dit zijn enkele richtlijnen voor detaillering voor desktop FDM-printer:

De meeste FDM-printers beweren een minimale laagresolutie van ongeveer  

0,05 mm te printen, maar realistisch gezien werken de meeste ontwerpen het beste 

met 0,1 mm per laag.

Het aanbevolen kleinste tekstformaat voor FDM-printers bovenop je ontwerp is 16pt 

vetgedrukt en 10pt vetgedrukt als de tekst op een zijkant staat.

Een veilig startpunt voor wanddikte is 1 mm, maar het hangt er echt van af waarvoor 

het ontwerp wordt gebruikt en van de dikte van de filamentlaag. Als je iets afdrukt 

voor duurzaamheid, is een grotere wanddikte wellicht geschikter. De wanddikte is 

afhankelijk van de nozzle diameter. Bij een nozzle van 0,4 mm is de wanddikte een 

veelvoud van 0,4 mm

 

De kleinst mogelijke afstand tussen aangrenzende onderdelen is 0,4 mm op de 

meeste FDM-printers, maar meer afstand tussen de onderdelen zorgt ervoor dat  

het minder snel mislukt.

Detailering 3D print.

Tekst in een print.
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3D-printen

Ontwerp om oververhitting en kromtrekken te voorkomen

Afdrukken met smalle delen kunnen vaak oververhit raken en het ontwerp vervormen. 

Om oververhitting op één plaats te voorkomen, moet je de warmte afvoeren en 

de hete nozzle van de extruder van je object af laten bewegen om hem de tijd te 

geven om “af te koelen”. Je kunt dit doen door een smal object weg van je 3D-print 

te maken dat dezelfde hoogte heeft, zodat terwijl je je ontwerp afdrukt, de nozzle 

weg beweegt om het andere object te printen. Dit zal een extra toren creëren die 

als enige doel heeft om nozzle tijdens het printen om te leiden om oververhitting te 

voorkomen. Je kunt natuurlijk ook meteen twee exemplaren printen van je object.

Ontwerp voor je materiaal....

...of kies het materiaal dat bij je ontwerp past. Afhankelijk van het beoogde gebruik 

van je 3D-print, kan je materiaalkeuze bepaalde aspecten van je ontwerp beïnvloeden 

en er moet rekening mee worden gehouden voor de beste resultaten.

Voor onderdelen die bedoeld zijn voor mechanische doeleinden, moet je bijvoorbeeld 

rekening houden met de materiaalsterkte en flexibiliteit om ervoor te zorgen dat je 

ontwerp aan je eisen voldoet. Voor sterkere onderdelen gebruik je het best PETG, dit 

is minder breekbaar dan PLA. De kunststof delen van de Original Prusa i3 zijn ook in 

PETG geprint. Als je onderdelen bedoeld zijn om samen te passen met andere items of 

andere bedrukte onderdelen, moet je er bovendien rekening mee houden hoeveel je 

materiaal na afkoeling zal krimpen en kromtrekken.

Doordat de hete nozzle te snel klaar is met een 
laag kan het materiaal niet voldoende afkoelen, 
hierdoor smelt de top....

3D-geprint onderdeel van de Prusa i3 printer.
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3D-printen

Bereid je bestand voor op 3D-printen

Als je klaar bent met het maken van je meesterwerk, moet je ervoor zorgen dat het 

met succes 3D-print. We gaan in op wat je moet weten om van een perfect ontwerp 

tot een drukklaar meesterwerk te gaan.

Exportbestanden voor 3D-ontwerp

Zodra je je ontwerp hebt voltooid, moet je het exporteren in een indeling waarmee 

3D-printers en verschillende soorten reparatie- en slice-software kunnen werken. 

Hoewel je kunt werken met bronontwerpbestanden in verschillende indelingen, 

waaronder .STEP of .IGES, wil je wanneer het tijd is om af te drukken een van de 

volgende indelingen gebruiken.

.STL-bestanden

STereoLithography (.STL) -bestanden zijn het meest voorkomende bestandstype dat 

wordt gebruikt in 3D-afdrukbare ontwerpen. Dit bestandsformaat wordt breed onder-

steund door een verscheidenheid aan softwarepakketten, waaronder ontwerp- en 

slice-programma’s die specifiek zijn voor 3D-printen. Dit bestandstype is vrij eenvoudig 

omdat het bestaat uit een reeks driehoeken die het oppervlak van het originele 

3D-ontwerp vertegenwoordigen, zonder gemeenschappelijke CAD-kenmerken zoals 

kleur of textuur. In de meeste gevallen wil je je ontwerp exporteren of converteren 

naar .STL-indeling voordat je gaat afdrukken. Een .STL kun je bijna niet bewerken. 

Bewaar dus altijd je originele bestand.
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; generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2020-05-05 at 10:06:37 UTC 
 
;  
 
; external perimeters extrusion width = 0.45mm 
; perimeters extrusion width = 0.45mm 
; infill extrusion width = 0.45mm 
; solid infill extrusion width = 0.45mm 
; top infill extrusion width = 0.40mm 
; first layer extrusion width = 0.42mm 
 
M73 P0 R47 
M73 Q0 S47 
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2 
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec 
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2 
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec 
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec 
M107 
M862.3 P “MK3SMMU2S” ; printer model check 
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check 
M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version 
G90 ; use absolute coordinates 
M83 ; extruder relative mode 
M104 S215 ; set extruder temp 
M140 S60 ; set bed temp 
Tx 
M190 S60 ; wait for bed temp 
M109 S215 ; wait for extruder temp 
G28 W ; home all without mesh bed level 
G80 ; mesh bed leveling 
 
;go outside print area 
G1 Y-3.0 F1000.0 
G1 Z0.4 F1000.0 
; select extruder 
Tc 
; purge line 
G1 X55.0 F2000.0 
G1 Z0.3 F1000.0 
G92 E0.0 
G1 X240.0 E25.0 F2200.0 
M73 Q0 S47 
M73 P0 R47 
G1 Y-2.0 F1000.0 
G1 X55.0 E25 F1400.0 
G1 Z0.20 F1000.0 
G1 X5.0 E4.0 F1000.0 
 
M221 S95 
G92 E0.0 
G21 ; set units to millimeters 
G90 ; use absolute coordinates 
M83 ; use relative distances for extrusion 
M900 K30 ; Filament gcode 

3D-printen

Voorbeeld G-code.  
 Tot hier is de start-code.

.OBJ-bestanden

Objectbestanden (.OBJ) zijn een ander veelgebruikt formaat voor 3D-modellen. In 

tegenstelling tot .STL kunnen .OBJ’s wel worden gebruikt in combinatie met texture 

maps. Deze textures hebben geen invloed op je 3D-print.

Het .STL bestand open je in de slicer.

De slicer zet je 3D bestand G-code. Dit is een leesbaar bestand waarin per laag 

beschreven staat wat de printer moet doen. Hiernaast zie je een stuk G-code voor het 

printen van een klein blokje. G-code wordt wereldwijd voor vrijwel alle CNC-processen 

gebruikt zoals cnc-draaien, frezen, 3D-printen en lasersnijden. 

 

Op Wikipedia lees je: 

Een G-code is een commando dat gebruikt wordt bij het programmeren van een  

CNC-programma.

Deze G-code is een instructie voor de machine. De code heeft een opbouw met de letter G, 

gevolgd door een nummer, bijvoorbeeld G26. Het nummer achter de G heeft een betekenis. 

De nummers 0 tot en met 99 hebben een vaste betekenis die vastgelegd is in een ISO-stan-

daard. Een G-code vertelt de machine wat hij moet doen in welke volgorde, met welk 

gereedschap, op welke plek en met welk toerental en voeding.
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;BEFORE_LAYER_CHANGE 
G92 E0.0 
;0.2 
 
 
G1 E-0.80000 F2100.00000 
G1 Z0.600 F10800.000 
;AFTER_LAYER_CHANGE 
;0.2 
G1 X109.943 Y91.476 
G1 Z0.200 
G1 E0.80000 F2100.00000 
M204 S1000 
G1 F1200.000 
G1 X110.455 Y90.655 E0.03031 
G1 X110.864 Y90.284 E0.01733 
G1 X111.339 Y90.002 E0.01733 
G1 X111.861 Y89.821 E0.01733 
G1 X112.409 Y89.747 E0.01733 
G1 X137.504 Y89.746 E0.78684 
G1 X138.513 Y89.939 E0.03221 
G1 X139.381 Y90.488 E0.03221 
G1 X139.987 Y91.317 E0.03221 
G1 X140.248 Y92.311 E0.03221 
G1 X140.253 Y117.570 E0.79197 
G1 X140.058 Y118.521 E0.03044 
G1 X139.545 Y119.345 E0.03044 
G1 X139.123 Y119.725 E0.01784 
G1 X138.627 Y120.013 E0.01796 
G1 X138.087 Y120.191 E0.01784 
G1 X137.517 Y120.254 E0.01796 
G1 X112.426 Y120.253 E0.78671 
G1 X111.476 Y120.057 E0.03044 
G1 X110.655 Y119.545 E0.03031 
G1 X110.275 Y119.123 E0.01784 
G1 X109.987 Y118.627 E0.01796 
G1 X109.809 Y118.087 E0.01784 
G1 X109.746 Y117.517 E0.01796 
G1 X109.747 Y92.426 E0.78671 
G1 X109.931 Y91.534 E0.02855 
G1 F8640.000 
G1 X110.455 Y90.655 E-0.23625 
G1 X110.864 Y90.284 E-0.12759 
G1 X111.339 Y90.002 E-0.12759 
G1 X111.861 Y89.821 E-0.12759 
G1 X112.409 Y89.747 E-0.12759 
G1 X112.467 Y89.747 E-0.01339 
G1 E-0.04000 F2100.00000 
G1 Z0.800 F10800.000 
G1 X111.509 Y90.339 
G1 Z0.200 
G1 E0.80000 F2100.00000 
G1 F1200.000 
G1 X112.430 Y90.124 E0.02966 
G1 X137.504 Y90.123 E0.78616 
G1 X138.378 Y90.291 E0.02790 
G1 X139.131 Y90.771 E0.02802 
G1 X139.654 Y91.495 E0.02802 
G1 X139.873 Y92.3

3D-printen Voorbeeld G-code.  
 Vanaf hier de eerste printlaag

Voorbeeld G-code.  
 Vanaf hier de tweede printlaag

Niet alleen G-codes zijn belangrijk in een CNC-programma. Er worden ook M-codes 

gebruikt. Deze codes zijn machinehulpcodes maar zijn even belangrijk als de G-codes zelf. 

Een G-code zal gebruikt worden bij het bewerken van een werkstuk, waarbij M-codes 

eerder zullen gebruikt worden om de machine extra instructies te geven als aanvulling 

bijvoorbeeld M03 of M08. Daarnaast is het gebruik van deze codes niet het enige belang-

rijke aan een CNC-programma. Het programma is volledig afhankelijk van coördinaten en 

waarden die de nauwkeurigheid en de correctheid van een werkstuk bepalen.

Het eerste deel van de G-code bevat algemene informatie over het bestand, en de 

instellingen van de printer. Het middenstuk, het grootste deel van het bestand, geeft 

de coördinaten weer waartussen de printkop moet bewegen, dat zijn de X en Y coördi-

naten, dan een E-waarde, dat is de lengte van het filament dat de extruder geeft. Na 

elke volledige laag kom je een Z-waarde tegen, als de printkop omhoog beweegt naar 

de volgende laag. Als afsluiting nog een aantal commando’s om de verwarming van de 

nozzle en het bed uit te schakelen, de kop uit de weg te parkeren en de ventilatoren 

uit te schakelen. Het begin en eind, de start- en stop-code, is uit te breiden met allerlei 

functies, zoals nozzle afvegen aan het begin, een lijn printen om de nozzle te starten 

(primen), een geluidsignaal als de print klaar is etc.
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Stappen 3D-printen

3D-printen in een stappen

• Maak een ontwerp in je favoriete 3D-programma

• Sla je bestand op als .stl

• Open de PrusaSlicer

• Importeer je .stl file

• Kies je materiaal en bijbehorende instellingen

• Bewaar de G-code op de SD-kaart van de printer

• Schakel de  printer in, laad het juiste filament

• Maak het bed met een doekje met alcohol (IPA) schoon en stofvrij

• Kies je bestand op de SD

• Kijk of de eerste lagen goed hechten

• Wacht tot de print klaar is, af en toe controleren

• Hoef je niet  meer te printen?  ...schakel de printer uit

• Neem de printplaat van de printer

• Laat hem even afkoelen

• Buig de plaat een beetje, je print springt los

• Printplaat schoonmaken en terugplaatsen

• Verwijder het hulpmateriaal zoals brim en ondersteuning

• Klaar!
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Voorbeelden
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Do’s & Don’ts

Veel voorkomende fouten

• eerste laag hecht niet aan printbed

• losse lagen

• lelijke hoeken

• onderkant print heeft uitstaand scherp randje 

• hoeken komen los van het printbed 

• kleine spits wordt lelijk 

• openingen zakken in

• bovenkant bobbelig

• soort schaduw op zijkant ghosting

• in verticale helling komen draden los

Er   zijn nog veel  meer mogelijke problemen met een oplossing terug te 

vinden op internet. Er zijn vele actieve communities met veel  

praktijkervaring.

Oplossing

• printbed schoonmaken, eerste laag callibreren. Vraag medewerker

• temperatuur van de nozzle te laag, flow te laag

• te hoge  snelheid

• olifantvoet, instellen in slicer of geef je ontwerp een kleine chamfer aan 

de onderzijde

• warping, zorg voor juiste temperatuur en schoon printbed, gebruik een 

brim of ‘mickey mouse ears’

• voorgaande laag is nog te warm door snel printen,  

print een apart zuiltje naast je spits

• gebruik ondersteuning

• gebuik voor de bovenzijde minimaal 4 lagen

• snelheid te hoog waardoor de printkop na-trilt

• maak de wanddikte minimaal 2, liefst 3 lagen dik
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Opdracht

Om te zien wat je hebt opgestoken van deze tutorial, ga je een eenvoudig 3D-ontwerp 

maken en printen. Overleg eerst me de medewerker wat je van plan bent te gaan 

maken.

Omdat je voor een eerdere tutorial misschien aan een kistje gewerkt hebt, is het een 

idee om een deksel te maken met de laser, en er scharnieren voor te ontwerpen en 

printen.

Je kunt een scharnier maken waar de scharnierpen, een stukje ijzerdraad of filament, 

later ingedrukt wordt, of een scharnier dat in één keer geprint wordt.
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