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3D-geprint beeldhouwwerk op RapidPro
VELDHOVEN Kunstenaar Rinus 
Roelofs heeft vorige week zijn 
2,3 meter hoge ‘beeldhouwwerk’, 
genaamd de knoopzuil op de 
vakbeurs RapidPro onthult. Dat 
gebeurde speciaal op deze vak-
beurs op het gebied van 3D-prin-
ting omdat de gietmal voor dit 
kunstwerk door 3Dealise in 
meerdere 3D-geprinte zandvor-
men is opgebouwd.

3Dealise gebruikte een twee-staps-
proces om dergelijke grote objec-
ten te produceren. Eerst print een 
grote 3D-printer een zandvorm 
voor metaalgieten. Zandvormen 
kunnen als Lego-blokken gestapeld 
worden om nog grotere vormen te 
maken. Het gebruik van 3D-printen 
in deze stap maakt ‘vormvrijheid’ 
mogelijk, een van de grote voorde-
len van 3D-printen.
Vervolgens werd met behulp van de 
3D-geprinte zandvorm een metalen 
gietstuk gemaakt. Deze tweede stap 
gebruikt een traditioneel gietpro-
ces, en daarmee wordt hoogwaar-
dig materiaal met bekende mate-
riaaleigenschappen geproduceerd, 
dat zo nodig voorzien kan worden 
van een materiaal certificaat zoals 
Lloyds 3.1.

Digitale beeldhouwer
Rinus Roelofs noemt zichzelf een 
‘digitaal beeldhouwer’: hij creëert 
beeldhouwwerken op een com-
puter. 3Dealise, het industriële 
3D-print en 3D-engineering be-

drijf, werkt al enige tijd samen met 
Roelofs om zijn ideeën tot leven te 
brengen. 3Dealise heeft eerst 400 
mm hoge prototypes van twee ont-
werpen gemaakt voor Roelofs, om 
te tonen wat er mogelijk is. Toen 
werd de uitdaging aangegaan om 
een 2,3 meter hoge ‘knoopzuil’ voor 
Roelofs te maken. De vorm werd 
door Roelofs omschreven als ‘een 
buis die in de knoop zit, op een 
onconventionele manier’. ‘Ik had 
de idee voor dit kunstwerk al heel 

lang, en pas eind jaren negentig 
was de software hoogwaardig ge-
noeg om het te kunnen ontwer-
pen. Sindsdien heb ik geprobeerd 
het ook te realiseren, en dat was 
niet eenvoudig. Eerst heb ik een 
versie gemaakt met digitaal ge-
zaagde plakken hout. Een kleine 
versie in kunststof 3D-printen 
werd enkele jaren terug mogelijk, 
en nu is er voor het eerst een le-
vensgrote versie zoals het stuk 
bedoeld was’, aldus kunstenaar Ri-
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nus Roelofs in een toelichting op 
zijn kunstwerk.
Volgens directeur Roland Stap-
per van 3Dealise is deze nieuwe 
technologie om twee redenen be-
langrijk. ‘Allereerst toont het aan 
dat ‘ontwerpvrijheid’ beschikbaar 
is voor grote objecten, zoals dit 
2,3 meter hoge en 600 kilo ijzeren 
kunstwerk. 3D-printen wordt vaak 
geassocieerd met relatief kleine 
stukken, maar de voordelen zijn 
evengoed beschikbaar voor grote 

delen. Een universum van nieu-
we ontwerpmogelijkheden wordt 
hiermee geopend voor kunstenaars 
en ontwerpers. Ten tweede, om-
dat deze technologie in staat is om 
grote metalen objecten te maken, 
is aangetoond dat structureel ste-
vige en vandaalbestendige objec-
ten kunnen worden gemaakt met 
3D-printen. Dit is essentieel voor 
opstelling van kunstwerken in de 
openlucht’, aldus Stapper.
LL www.3dealise.com 
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Testen van metaalprinters
Renishaw biedt met Solution Centers testruimte voor 3D-metaalprinten te huur aan

Rolf Elling
BREDA Renishaw start dit jaar 
nog met de inrichting en het 
in gebruik nemen van Soluti-
on Centers. 

‘Hierbij kunnen ondernemers in 
een door ons beschikbaar gestel-
de ruimte gaan onderzoeken of 
3D-metaalprinten iets voor hun 
onderneming kan betekenen. Deze 
ruimtes zijn compleet ingericht 
met verschillende metaalprinters 
inclusief de software en onze tech-
nici. De ruimtes kunnen onderne-
mers voor een bepaalde periode 
kunnen huren en er is geen sprake 
van een koopverplichting.’ General 
manager Renishaw Philippe Rein-
ders Folmer is enthousiast over 
het metaalprinten. Hij ziet vooral 
een markt in de fijnmechanica, de 
complexe producten, voor medi-
sche toepassingen en de lucht- en 
ruimtevaart.

Drie typen
Het gaat om drie typen metaalprin-
ters inclusief de kennis en techni-
sche mensen. De AM400,de AM250 
en de Run AM500M. De laatste is 
een geheel eigen ontwikkeling bin-

nen Renishaw. De andere twee ty-
pen zijn ontwikkeld door MTT, een 
Britse fabrikant van metaalprinters. 
‘Dit bedrijf hebben we zeven jaar ge-
leden overgenomen en inmiddels is 
telt dit bedrijf 230 medewerkers. Bij 
de overname in 2009, werkten er 
slechts 35 man. We bieden dit aan 
om de ondernemer te helpen en te 
ondersteunen naar hun zoektocht 
naar het wel of niet instappen in 
3D-metaalprinten. Ze kunnen de 
ruimtes huren voor een bepaalde 
perioden vanaf een week, een paar 
maanden of een jaar. Het is zeg 
maar all inclusive, de ondernemer 
hoeft alleen maar het ontwerp en de 
specificaties van het te printen pro-
duct mee te nemen. Hiermee willen 
we ondernemers wegwijs maken in 
het 3D-metaalprinten.’

Omzetgroei
Renishaw is eigendom van het Brit-
se PLC en heeft binnen de Benelux 
het afgelopen jaar de omzet met 50 
procent zien groeien. ‘We doen nu 
ruim 7 miljoen euro in de Benelux. 
En dit groeipercentage wordt voor-
al veroorzaakt door de verkoop van 
metaalprinters.’
LL www.renishaw.nl Philippe Reinders Folmer ziet goede perspectieven voor het 3D-metaalprinten.


