
Recent zijn 3D-printtechnieken  
ontwikkeld die voor gieterijen 
belangrijk zijn. Er kunnen complexe 
zandvormen, zandkernen, 
wasmodellen of moedermodellen 
rechtstreeks uit 3D-CAD geprint 
worden. De techniek is vooral 
geschikt voor complexe vormen in 
kleine series met een korte levertijd. 
 
Printen van zandvormen 
Zandvormen en zandkernen kunnen 
rechtstreeks uit 3D-CAD geprint 
worden. Daarbij wordt een binder op 
het vormzand geprint of wordt het 
zand met een laser gesinterd. Het 
tijdrovende frezen van de vorm of 
van het moedermodel is hierbij niet 
meer nodig. Bovendien kunnen ook 
zeer complexe delen geprint worden 
die niet zo eenvoudig te frezen zijn. 
 
Verloren model gieten 
Positieve moedermodellen kunnen 
ook geprint worden van uitbrandbaar 
materiaal. De modellen worden 
voorzien van een ceramische schil 
waarna de kern uitgebrand kan 
worden. Zo kunnen ze toegepast 
worden voor ‘Investment Casting’ 
van zeer nauwkeurige gietstukken 
met complexe vormen. Er zijn 
diverse technieken met 
uiteenlopende nauwkeurigheid. 
 
Printen van moedermodellen 
Ook positieve moedermodellen 
kunnen geprint worden. Deze 
kunnen gebruikt worden voor het 
maken van een vormholte in zand. 
Met de moedermodellen kunnen ook 
siliconenmallen gemaakt worden 
voor het afgieten van wasmodellen. 
 
Mogelijkheden en beperkingen 
3D-printen is wel zeer innovatief, 
maar men moet niet verwachten dat 
alles ‘zomaar’ kan. Maar in 
specifieke gevallen zijn echt 
belangrijke voordelen te halen. 
 
Voor succesvolle toepassingen is 
kennis noodzakelijk. 
 

Kenniscluster en studiedag 
Op 20 mei wordt een studiemiddag 
georganiseerd. Voor het welslagen van 
deze dag worden tevens vijf 
pilotbedrijven gezocht waar 
experimenten uitgevoerd kunnen 
worden in een z.g.n. “kenniscluster”.  
 
Kenniscluster 
Als u zelf aan de slag wilt, diepgaande 
kennis wilt hebben en bijvoorbeeld een 
proefgieting wilt doen dan kunt u zich 
aanmelden als pilotbedrijf.  
 
U krijgt gedetailleerde kennis op twee 
of drie informatiebijeenkomsten. De 
bijeenkomsten zijn ’s middags tot in de 
vroege avond en worden afgesloten 
met een eenvoudig diner. Locatie bij 
TNO Eindhoven en/of bij gastbedrijven. 
 
Onderwerpen zijn: Rapid Prototyping, 
Rapid Manufacturing, 3D-printen voor 
gieten, mogelijke toepassingen, kosten 
constructieregels en 
materiaaleigenschappen.  
 
Studiedag 
Als u alleen op de hoogte gebracht wilt 
worden van te technieken dan kunt u 
deelnemen aan een studiemiddag op 
woensdag 20 april van 14.00 tot 17.30 
uur, met aansluitend soep en broodjes. 
Het is de bedoeling dat tijdens de 
studiedag al ervaringen uit het 
kenniscluster besproken worden. 
 
Informatie een aanmelding: 
TNO Industrie en Techniek 
De heer Henk Buining 
Tel. 0888 - 66 55 83 
e-mail: Henk.Buining@tno.nl 
 
 
 
Verklaring van afbeeldingen: 
1. Zandvormen geprint (voxeljet) 
2. Verloren model gieten (Solidscape) 
3. Printen lost foam (Novomet) 
4. Printen van zandvorm (EOS) 
5. Printen van gietmal (Z-cast) 
6. Verloren model (Quick-cast 3D-systems) 
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5 pilotbedrijven gezocht! 


