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FRP3D werkt met UV-uithardende hars. “De machine die wij nodig 
hebben, was niet te koop. Dus hebben we hem zelf gebouwd.”

Bouwmeester ontwikkelde een tweestapsproces. 
“We hebben een printer ontwikkeld en de harsen 

zelf ontwikkeld en geformuleerd. Daarmee printen we 
een thermohardende vorm, het is een materiaal dat 
ontzettend goede eigenschappen heeft wanneer je het 
in een composiet gebruikt. Daarna maken we er een 
vezelversterkt composiet van want in de tweede stap 
voegen we de vezels toe. Dat vezels aanbrengen doen 
we met verschillende technieken afhankelijk van wat 
de klant nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld met vacuüm 
infusie, prepregging of met tape-laying. Of met de 
hand, dat kan ook altijd nog.” 

Eigenschappen composiet 
Dan heb je een product dat het grote voordeel heeft 
dat het de eigenschappen heeft die men van normale 
composieten gewend is, met vezels in alle gewenste 

richtingen. Bouwmeester: “Er zijn meer bedrijven die 
met 3D-printing van composiet bezig zijn maar die 
doen het allemaal op een andere manier waardoor ze 
niet de echte composieteigenschappen krijgen. Wij zijn 
wat pragmatischer en we hebben meer mogelijkhe-
den, we kunnen grotere producten maken. Onze huidi-
ge printer heeft een afmeting van 0,5 x 0,5 x 1 m dus 
dat is behoorlijk groot. Nog dit jaar willen we toe naar 
een printer van 1 x 1 x  1 meter. Zo kunnen we efficiënt 
composiet producten maken waarbij geen mal nodig is 

Op de afgelopen wereldcomposietbeurs JEC 2017 in Parijs werd FRP3D custo-
mised composites uit Zwolle uitgeroepen tot een van de tien veelbelovende 
composieten-start-ups van de wereld. Er zijn wel enkele andere partijen die 
ook composiet printen, zegt directeur Jasper Bouwmeester. “Maar ons 
tweestaps proces is net even anders wat zorgt voor echte composieteigen-
schappen.” FRP3D  is een techniek van de Zwolse onderneming Fiberneering.  

Zwolse start-up bij tien meest 
veelbelovende op JEC 2017 
Printen van composiet in tweestaps proces geeft echte composieteigenschappen  

COMPOSIET PRINTEN

‘We willen de productiecapaciteit 
verhogen en vol inzetten op 

 business development. We hebben 
nog een investeerder nodig om dit 

mogelijk te maken’
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Introductie van FRP3D

FRP3D combineert technologie met high performance 
materialen. “Wij denken dat voor elk product het optimale 
design en materiaal bestaat en ook de beste productiemethode. 
Het is onze uitdaging die te vinden”, aldus Jasper Bouwmeester 
van FRP3D.  In de afgelopen decennia is de ontwikkeling in 
3D-printen enorm groot geweest. De reeks van toepassingen is 
in de periode enorm uitgebreid en de kwaliteit en de formaten 
van de geprinte producten zijn toegenomen.
FRP3D kan nu de volgende stap zetten door composieten te 
printen in 3D. “We hebben verschillende innovatieve processen 
aangepast en gecombineerd om ons nieuwe FRP3D-proces te 
ontwikkelen. Met deze techniek zijn we in staat unieke 
producten van composiet te maken in complexe vormen met 
een laag gewicht met de bekende hoge sterkte en stijfheid van 
composieten. 
• Korte turn-around tijden 
Er is geen mal nodig om te produceren – dus de productie van 
het eindproduct kan meteen beginnen. 
•  Structurele producten
De producten zijn bedoeld voor gebruik in structurele 
toepassingen, niet alleen maar voor prototypes. 
•  Vrijheid in geometrie
De laagsgewijze productie geeft een grote vrijheid van vormen 
•  Kosteneffectief en duurzaam
Het systeem bespaart materiaal en verlaagt de productiekosten. 

Net-niet-helemaal-uitharding

COMPOSIET PRINTEN 

met UV-uithardende hars en de machine die wij nodig 
hebben, was niet te koop. Dus ja, we hebben de printer 
zelf gebouwd.” Bouwmeester heeft het proces gepa-
tenteerd maar het printapparaat en de materialen niet. 
“De details ervan houden we gewoon binnenskamers 

Je kunt tegenwoordig printen wat je 
wilt met een steeds toenemende reeks 
van polymeren. Maar de sterkste zijn 
altijd nog de vezelversterkte 
polymeren, combinaties van 
polymeren met vezels van koolstof, 
glas of aramide. Tot dusver kan de 
mock-up (model op ware grootte, red.) 
worden geprint uit pure polymeer 
maar niet het vezelversterkte echte 
exemplaar. Fiberneering in Zwolle 
ontwikkelde via de start-up FRP3D de 
nieuwe techniek om hierin 
verandering te brengen - het is een 
techniek die het mogelijk maakt  
vezelversterkt composiet te printen 
met glas-, koolstof- of aramidevezels.    
De start-up formuleerde  in eigen huis 
een hars die laag voor laag uithardt 
onder invloed van UV-licht. Het licht 

activeert vrije radicalen waardoor 
dubbele verbindingen in de 
harsmoleculen openen en de 
moleculen zich opnieuw met cross-
links vormen tot een zeer krachtig 
vernette thermoharder. Het grote 
voordeel van het materiaal is de ‘net-
niet-helemaal-uitharding’ van de 

oppervlakte die op moleculair niveau 
nog reactieve plekken heeft. Dit 
maakt de tweede stap mogelijk, 
namelijk het aanbrengen van de 
composietvezel met de hars. Dit 
gebeurt niet in de printer maar dit kan 
bijvoorbeeld via vacuüminfusie of 
prepregging. De vezels worden door 
FRP3D aangebracht en de hars 
reageert vervolgens door behandeling 
met UV-licht. De harslaag met vezels 
zit dus niet gelijmd op het model 
maar zit daadwerkelijk op moleculair 
niveau gereageerd vast.  Vezels 
aanbrengen kan extern in intern of 
gesandwiched in het product. De 
vezelrichtingen kunnen heel precies 
worden gestuurd en geoptimaliseerd 
gedurende de designfase.  

en waarbij  je het binnenwerk van het 
composiet volledig kunt optimaliseren.  
Je kunt ook veel efficiënter composie-
ten  maken dan dat je nu met schuim 
kunt .”

Printer zelf gemaakt
“In het begin hebben we natuurlijk gekeken naar wat we zouden 
doen, een printer kopen of er zelf een maken. Als je zoiets speci-
fieks wilt doen als wij, dan heb je een printer nodig die met name 
groot is en schaalbaar in grootte is. We hebber er een ontwikkeld 
die we gemakkelijk kunnen opschalen in grootte. Bovendien zijn 
de materialen die we kunnen verwerken van groot belang. De 
meeste printers werken op de zogenoemde FDM-techniek (fused 
deposit modeling, een extrusiegebaseerde techniek).  Wij werken 

Bouwmeester: 
pragmatischer
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Sandwich 
Schuim- en honingraatkernen worden veel gebruikt 
in composiet sandwichproducten waardoor 
lichtgewicht producten ontstaan met een hoge 
stij� eid. Maar complexe sandwichvormen zijn 
moeilijk te maken en dus duur. FRP3D introduceert 
de techniek die het mogelijk maakt 
sandwichproducten heel e�  ciënt te produceren. 
Sandwichproducten worden veel toegepast in 
bijvoorbeeld de windenergie, bij boten en in het 
transport. De belangrijkste functionaliteit van het 
kernmateriaal is het vergroten van de stij� eid tegen 
buigen. Voor optimale prestaties zijn de 
eigenschappen van het kernmateriaal tegen buigen 
en afschuiving de belangrijkste mechanische factoren 
die bepalend zijn voor de materiaalkeuze. Met FRP3D 
is het mogelijk de kern basisonderdeel te laten zijn 
van het ontwerpproces. Een ontwerper hoeft niet 
langer met kernen van constante dikte te werken en 
met eenzijdig gebogen oppervlakken; echte 
driedimensionale producten zijn mogelijk. 

Topological optimisation
Als het product wordt ontworpen, kan de kern 
worden geoptimaliseerd. In de meeste gevallen wordt 
een lay-out in honingraat of bundel van een bepaalde 
dichtheid gekozen en door het hele product gebruikt. 
Dit geeft constante eigenschappen door het hele 
product. Maar in sommige gevallen, daar waar 
bijvoorbeeld de krachten precies kunnen worden 
voorspeld of daar waar sommige gebieden vatbaar 
zijn voor samendrukkende belastingen en andere 
gebieden juist niet, kan de lay-out van de kern 
verschillen. Dit proces wordt topological 
optimisation genoemd. 

Superieure prestaties
De hars die wordt gebruikt om de FRP3D-kern te 
maken, heeft eigenschappen die gelijk zijn aan 
standaard ‘non fi lled resin’ die veel beter zijn dan die 
van schuim. Bovendien kunnen alle segmenten in 
een optimale belastingrichtingworden geplaatst, 
onder 45 graden wanneer er sprake is van alleen 
afschuiving. Deze factoren maken de prestaties van 
de FRP3D-kern veel beter dan een standaard 
schuimkern maar hij is nog steeds net zo licht: vanaf 
60 kg/m3. Toepassingen zijn daar waar het gebruik 
van normaal schuim of van honingraat lastig of duur 
is of waar het de mogelijkheden van het product 
worden beperkt. 

maar er zit geen patent op want bij het aanvragen van 
een patent moet je ook alle geheimen prijsgeven.” 

Naar buiten treden 
De kick-off is nu en FRP3D wil nu dus naar buiten tre-
den. “We hebben nu een aantal grote en interessante 

klanten bij wie we de voordelen van de techniek heb-
ben aangetoond en we willen nu meer interessante 
projecten identificeren en op basis daarvan gaan 
groeien. We zijn tegelijkertijd op zoek naar een inves-

tering die de groei mogelijk moet 
maken. We willen aan de ene 
kant de productiecapaciteit uit-
breiden en aan de andere kant 
de business development. We 
zijn nu echt op het punt dat we 
het kúnnen, dat het werkt en dat 
we het willen uitbouwen.”

Made in Holland 
Bouwmeester heeft er met zijn FRP3D 

voor gekozen niet de techniek in licentie 
te gaan uitgeven maar zelf producten te 

gaan máken. “Er is interesse voor. Ik sprak 
op de bijeenkomst van Polymer Science Park  
(op 23 maart, red.) iemand die zei dat veel 
producten in Azië worden gemaakt maar dat 
er nu echt vraag ontstaat naar producten die 
in Nederland worden gemaakt, men zoekt 
naar bedrijven in Nederland die dingen kún-
nen. En het pure feit dat het in Nederland 
kan, is voor sommigen al reden genoeg.  
Een high-end fietsenbouwer is bezig met 
het opzetten van zijn merk. Het gaat om 
echt een maatwerk-fietsproducent. Door 
slim gebruik van 3D te maken kan hij 

natuurlijk veel meer maatwerk leveren. 
Momenteel kun je bij fietsen kiezen uit mis-

schien vier of vijf framematen en het is dus 
maar te hopen dat jouw goede maat 

daar bij zit. Maar, als de 
productiemethode 

onafhankelijk 

is van het ontwerp zoals bij ons, kan je alles maken. 
Bij ons hoeft het niet duurder te zijn om die ene 

fiets een net eventjes i iets andere geometrie te 
geven dan die andere.”  (HH)

www.frp3d.com

‘Bij ons hoeft het in de productie 
niet duurder te zijn om dat ene 

fi etsframe een iets 
afwijkende geometrie te geven’

COMPOSIET PRINTEN
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