
3D PRINTING

FABRICS, TEXTILES 
AND CHAINMAIL 
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Als centraal uitgangspunt in mijn onderzoek heb ik me 
verdiept in het printen van bewegende structuren vergeli-

jkbaar met chianmails, textielen en schakelarmbanden. 

In het volgende verslag zijn mijn ervaringen te lezen wat 
betreft het printen hiervan op een FDM en een SLA printer. 

Aan de hand van het onderzoek ben ik meer te weten 
gekomen over laatstgenoemde printer en beschrijf om 

die reden voornamelijk die ervaringen in vergelijking tot 
andere printers. Afsluitend zal ik een conclusie schrijven 

waarin een aantal aandachtspunten uigelicht worden met 
betrekking tot het gebruiken van deze machine. 



Printer: FDM (Ultimaker 2)
Material: PLA red
File: Thingiverse 

Notes: Het zou een variant op een chainmail betreffen 
waarbij de beweging wordt bewerktstelligt door kleine 

scharnierpunten. Ondanks dat de print van relatief goede 
kwaliteit is, blijken de scharnierpunten te zijn vastgesmol-
ten aan de blokjes. Door de smalle scharnieren blijft het 
echter toch mogelijk om het object enigszins te buigen, 

dit door de “elasticiteit” van het PLA. 







Printer: FDM (Ultimaker 2)
Material: PLA red
File: Eigen ontwerp 

Notes: Ondanks dat dit ontwerp supports nodig had om 
geprint te worden waren deze makkelijk te verwijderen. 

Door de grote ruimtes tussen de schakels zijn deze ook bij 
het printen niet aan elkaar gesmolten. 

Wel is een aandachtspunt dat de printrichting van grote 
invloed is op de kracht van het ontwerp. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin 

File: Thingiverse 
Notes: Zelfs met de nauwkeurigere print instellingen van 

de SLA printer (0.1) zijn weer de schakels aan de blokjes 
vast komen te zitten. Verder valt op dat het Resin een erg 
fragiel materiaal is en niet helemaal goed uithard in de 

printer. hierdoor blijft het zelfs na het wassen in alcohol en 
drogen in de curecase erg breekbaar. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Thingiverse 
Notes: Zelfs in het geval van de hoogste nauwkeurigheid 
(0.025) blijkt dit patroon niet te bewegen (op de elastic-
iteit na). Verder moet ik aanmerken dat zodra een object 

gesliced moet worden op een hogere nauwkeurigheid 
dan 0.1, het slicen ongelooflijk lang duurt (800 minuten+) 

en daarna vaak alsnog vastloopt.





Printer: FDM (Ultimaker 2)
Material: PLA red
File: Thingiverse 

Notes: Zoals ik eigenlijk al van te voren had verwacht 
zouden de ronde vormen voor problemen zorgen bij de 

opbouw van lagen, esthtisch gezien. Ook heeft deze vorm 
weer een hoop zwakke punten door de opbouw van la-

gen bij een FDM printer. 

Verder is de vorm wel beweegbaar, maar zijn de supports 
erg lastig weg te halen zonder de vorm te beschadigen. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Thingiverse 
Notes: Deze chainmail beweegt beter dan de variant met 
kleine scharniertjes, echter breken de schakels weer snel 

over door de zwakte van het materiaal. Dit zou waarschi-
jnlijk succesvoller zijn met een printer op poederbasis. 







Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen Ontwerp
Notes: Een veel voorkomend probleem van de SLA printers  
is (onverwachts) de hechting aan de buildplate. Het lijkt 
erop dat door de omgedraaide richting hiervan de ob-
jecten er van af vallen. Het resultaat hiervan zijn platte, of 
half platte objecten met een patroon van de bovenaan-

zicht van het object. Dit geeft een interesant resultaat, 
echter na het wassen in alcohol en drogen in de cure-

case krullen deze op. 





Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent Resin

File: Eigen Ontwerp
Notes: Het ontwerp lijkt steviger dan de FDM variant, zow-

el voor- als na het wassen en curen. Wel is een schakel 
maar half geprint omdat deze los begon te geraken van 

het printbed. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen ontwerp
Notes: Eigenlijk de eerste print die perfect geprint is, waar 
de schakels goed van loslaten, en het verwijderen van de 
supports de print niet beschadigd. Deze print was verti-
caal op hjet bed geplaats in plaats van horizontaal. 







Printer: FDM (Ultimaker 2)
Material: PLA red
File: Eigen ontwerp

Notes: Net zoals bij andere ontwerpen waarbij de 
schakelstructuur uit ronde vormen bestaat is dit zichtbaar 
aan de print. Ook dezelfde problematiek wat betreft de 

sterkte van het materiaal doet zich hierbij voor. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen ontwerp
Notes: Hier is hetzelfde ontwerp te zien inclusief supports. 

Weer lukt de print beter in verticale positie. Ik begrijp ech-
ter niet goed hoe dit kan aangezien er dus minder con-
tact is met de grondplaat en dus meer gewicht aan een 

punt hangt. 







Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: White resin
File: Eigen ontwerp

Notes: Nogmaals hetzelfde ontwerp, dit maal uitverg-
root om te kijken of dit van invloed zou zijn. Ook is het 

de eerste print die gelukt is op de printer met witte resin. 
Deze liet tot hiervoor altijd los. Ook zorgde de software 
voor veel problemen met het slicen voor de witte resin. 





Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Thingiverse
Notes: Hetzelfde ontwerp als in PLA red, enkel deze keer 
op de SLA printer. Weeral heeft het ontwerp losgelaten 

omdat het plat op de grondplaat was gesliced. Opval-
lend hierbij is wel dat het pas halverwege het printen 

heeft losgelaten en er dus toch een bepaalde structuur 
zichtbaar is. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen Ontwerp
Notes: Een veel voorkomend probleem van de SLA printers  
is (onverwachts) de hechting aan de buildplate. Het lijkt 
erop dat door de omgedraaide richting hiervan de ob-
jecten er van af vallen. Het resultaat hiervan zijn platte, of 
half platte objecten met een patroon van de bovenaan-

zicht van het object. Dit geeft een interesant resultaat, 
echter na het wassen in alcohol en drogen in de cure-

case krullen deze op. 







Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen ontwerp 
Notes: Hetzelfde ontwerp dat vorige keer deels mislukt was 
door het gedeeltelijk loslaten van het printbed. deze keer 
echter geprint in verticale houding en daardoor wel ge-

lukt. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen Ontwerp
Notes: Door -alweer- los te laten van het printbed is het 
object deels misvormd. Om die reden kunnen bepaalde 

onderdelen ook niet meer bewegen. 



Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Eigen Ontwerp
Notes: Net zoals eerder genoemd een object dat al aan 
het begin van de print heeft losgelaten. Hierdoor is dus 
wel het patroon zichtbaar maar is er geen sprake van 
volume. Opmerkelijk is echter dat dit eenzelfde object is 
als wat eerder wel lukte, in dezelfde positie geprint. Ken-

nelijk is het gebruik van een SLA printer dus niet makkelijker 
(ook al lijkt het misschien wel zo) dan een FDM printer. 





Printer: FDM (Ultimaker 2)
Material: PLA red
File: Thingiverse 

Notes: Dit object laat zien dat het wel degelijk mogeli-
jk een bewegende, en goed gedetaileerde chainmail te 

printen met een ultimaker. De reden tot succes is waarschi-
jnlijk dat alle schakels geen kleinere hoek dan 45 graden 
hebben en het geheel dus zonder supports kan worden 
geprint. verder zijn er ook geen afgeronden boven- of 
onderzijdes die de printkwaliteit kunnen beinvloeden. 





Printer: SLA (XYZ Noble)
Material: Transparent resin

File: Thingiverse
Notes: Hetzelfde object als op de vorige pagina, echter 
dan van de SLA printer. ook hier is deze succesvol (ook 

in horizontale positie), het is me echter onduidelijk op wat 
voor manier de software de supports berekend en waar-
om ze op bepaalde plaatsen worden gezet. Om die re-

den is de print dan ook beschadigd bij het schoonmaken. 



Ik moet bekennen dat ik verwachte dat het printen met 
een SLA printer veel minder gedoe zou opleveren dan 

een FDM printer. Zo is het materiaal -veel- duurder, is de 
software al grotendeels voorgeprogrammeerd en dus om 
die reden geeft het de gebruiker ook veel minder mogeli-

jkheid tot instellingen aanpassen. 

Ondertussen besef ik me dat juist door het gebrek aan 
deze mogelijkheden is het erg lastig om de printer goed 
onder controle te krijgen. Zo kan men niet bepalen waar 
en hoeveel supports er komen, is de scale- en draai optie 
in de software afhankelijk van het 0-punt van de 3 assen 
in plaats van het middelpunt van het object, en kan geen 
lasersnelheid ingesteld worden. Verder is de software erg 
langzaam en loopt vaak vast en kan slicen van een vrij 
simpel object al snel een uur duren op de laagste reso-
lutie. Om die reden is het pas een enkele keer gelukt om 

op een hogere resolutie te printen. 

Wat betreft de tot nu toe ideale omstandigheden om 
te printen: Zorg ervoor dat het object in de modeling 
software niet de assen snijdt, maar zich in het positieve 

gebied ervan bevind. In de Noble software zijn er nameli-
jk maar beperkte opties om deze te scalen of te ver-

plaatsen. 
Verder is het gunstiger om het object in een vertica-
le houding te plaatsen en soms zelfs beter om het iets 

boven het platform te laten zweven (zodat enkel supports 
voor bevestiging zorgen). 

Het verwijderen van supports blijkt desondanks erg las-
tig en levert vaak gebroken prints op, het lijkt me om die 
reden, en wanneer mogelijk, de print erop aan te passen 

dat deze niet nodig zijn. 




