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3D-VORMGEVING EN -REALISATIE
Deel: 1-2-3-4

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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Gips mal maken (voor gietklei) Van veel voorwerpen kun je een mal maken, maar niet alle 

producten (voorwerpen) zijn geschikt om een mal van te maken. 

 

Voordat je start met het maken van een mal van jouw voorwerp ga 

je een keuze maken voor het aantal stukken waar jouw mal uit moet 

bestaan: de een-, twee- of drie- of honderddelige mal.  

 

Eendelige mal maken 

Heb je besloten een eendelige mal te maken van je voorwerp dan ga 

je als volgt te werk: 

• Pak een bak die groot genoeg is voor jouw model of zet een 

bekisting klaar op de werkbank en maak de naden dicht met klei. 

• Smeer jouw model in met mallenvet, zodat het model nog los 

kan komen uit de mal. 

• Plaats het model onder in het bakje of de bekisting op een laagje 

klei, die precies aansluit bij de vorm van de mal 

• Giet het gips in de bak of bekisting, tot 2 à 3 centimeter boven 

het model.  

• Wacht tot het gips is uitgehard en verwijder de bak of bekisting. 

Het gipsenmodel moet nu eerst drogen voor je er gietklei in kan 

doen.  

 

Tweedelige mal maken 

Leent jouw voorwerp zich goed om een tweedelige mal te maken? 

Ga als volgt te werk: 

• Deel het model op in twee exacte helften. Let op: dit is op het 

breedste deel van jouw vorm.  

• Smeer jouw model in met mallenvet, zodat het model nog los 

kan komen uit de mal. 

• Ondersteun het model met klei, zodat het goed stevig ligt. 

• Plaats klei tot aan de helft van het model, doe dit heel 

nauwkeurig. Maak de klei glad met een pasje en maak 

vervolgens sloten in de klei. Vergeet niet om klei te plaatsen 

waar het gietkanaal moet komen. 

• Plaats de bekisting om de klei met het model en dicht de naden 

aan de buitenkant met klei.  

• Smeer ook wat mallenvet op de klei en de bekisting en giet het 

gips in de bekisting tot zo'n 2 à 3 centimeter boven het model.  

• Als het gips is uitgehard verwijder je de bekisting en draai je de 

mal om.  

• Verwijder de klei van het onderste gedeelte van de mal en het 

model. Plaats de bekisting en smeer alles weer in met mallenvet. 

• Giet nu het tweede deel van de mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je ziet hier twee keer een tweedelige mal: een 

voor de deksel en een voor het potje 

 

 
Delen van een driedelige mal naast elkaar 

 

 
Delen van een driedelige mal half in elkaar 
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PRINTEN EN PLOTTEN 

 

2D en 3D Een 2D-tekening heeft twee dimensies: de y- en de x-as. 

y is verticaal en x is horizontaal. 

 

Ezelsbruggetje: de y heeft een lange verticale steel, daarom is y de 

verticale as. 

 

Een printer waar je papier mee print zoals dit boekje, is een 2D-

printer. 

 

3D betekent dat er drie dimensies zijn: horizontaal (x), verticaal (y) 

en diepte (z). Er zijn dan drie assen: x, y en z. De z-as bepaalt de 

diepte. 

 

Sommige printers zoals een snij- of printplotter kunnen ook de 

hoogte in. De 3D-printer is hier ook een voorbeeld van. Hij kan jouw 

ontwerp zowel op de x, y als z-as opbouwen. Alles wat geprint wordt 

op de z-as moet wel ergens op kunnen steunen. Vandaar dat het 

heel belangrijk is dat een digitale 3D-tekening goed is opgebouwd. 

 
2D: x- en y-as  

3D: x-, y-, en z-as  
 

 

 
Snijplotter 
 

 

Een snijplotter kan materiaal snijden. Hij snijdt hij over de x- en y-as. 

 

Het mesje kan ook de hoogte in (z). Hierdoor kan het mesje opgetild 

worden tussen de snedes. Zo kun je plakfolie snijden, maar ook 

speciale folie om T-shirts mee te bedrukken. 

 

 

 

3D printen op de FDM-printer 

 

Je hebt gelezen dat de FDM-printer de printer is die het meeste voor 

komt op scholen. Deze pagina's gaan over het printen en 

voorbereiden op de FDM-printer in het algemeen. 

 

Een 3D-printer print via de x-, y- en z-as. Hij print van onder naar 

boven. Als eerste heb je een 3D-model nodig dat je wilt printen. 

Nadat je in een geschikt model hebt gemaakt, plaats je het in een 

slicing-programma. Dit programma maakt van jouw model allemaal 

horizontale plakjes, hier lees je zo meteen meer over. 

 

Een voorbeeld van een slicing-programma is Cura, vanuit dit 

programma kun je ook meteen printen. Dit kan niet bij elke printer 

of programma.  

    

3D-printer in werking 
 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/3d-printer-in-werking-2/
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LASERSNIJDEN 

 

De lasersnijder Je ziet op de afbeelding een lichtrode buis, dat is waar de lichtstraal 

opgewekt wordt. Daaromheen zit een mantel met water, de buis 

wordt namelijk erg heet en hierdoor wordt hij gekoeld.  

 

In de rode buis zit CO2 wat wordt omgezet in licht. Via twee 

spiegeltjes in het systeem en een spiegel in de arm wordt de 

laserstraal weerkaatst naar de laserkop. Ter hoogte van de eerste 

spiegel komt er ook een rode laserlamp bij. De echte laserstraal zie 

je namelijk niet. Doordat de rode laserstraal samen met de hitte-

laserstraal wordt weerspiegeld zie je op het bed een klein rood 

puntje. Hieraan kan je zien waar de straal zal gaan snijden. 

 

In de laserkop zelf zit ook nog een spiegel die de laserstraal naar 

beneden richt. De straal wordt nog verder gebundeld, door een 

lensje heen. Door deze enorme bundeling van licht wordt er met 100 

watt op een tiende vierkante milimeter aan kracht gezet op het 

materiaal, waardoor er gesneden of gegraveerd kan worden.  

 

Je kan niet alleen op een plat vlak snijden of graveren, maar ook op 

een bolle vorm (cilindrische vormen). Je klemt het materiaal dan in 

een soort braadspit. De ene kant heeft een klauw die is gemonteerd 

aan een stappenmotor, aan de andere kant zit een contracenter. In 

de contracenter zet je het cilindrische werkstuk vast. De y-as van de 

laser wordt ontkoppeld en wordt omgezet in een u-as. De u-as laat 

de cilinder ronddraaien onder de laserkop. Hierdoor krijg je geen 

vertekening. Hij gaat wel over de x-as heen en weer.  

 

Bij bijvoorbeeld een appel, die helemaal rond is, kan je ook 

neerleggen of zetten. Als het materiaal, in dit geval de appel, niet 

ronddraait wordt de tekening richting de zijkanten minder zuiver.   

 

 
CO2 lasersnijder 

 

 
Lasersnijder met open klep met een close-up 

van de laserkop en de lens.  
 

 

 

Waarom je kiest voor lasersnijden Het voordeel van lasersnijden is dat je een digitaal ontwerp hebt 

gemaakt, wat je redelijk precies uitgewerkt wil hebben. Je hebt 

bijvoorbeeld een naambordje gemaakt. Het is een ovaal naambordje 

met daarop jouw naam. Je geeft een feestje, en iemand zegt "wat 

een leuk bordje, die wil ik ook!". Jij hoeft dan alleen maar de naam 

te veranderen en de rest van het ontwerp hoef je niet aan te passen. 

Op die manier kan je makkelijk productie draaien. 

 

Op de lasersnijder kan je net als bij veel andere technieken veel 

experimenteren. Het verschil met een lasersnijder is dat je vrij snel 

een prototype kan maken. Het voorbereiden van een digitaal 

ontwerp en het bestand is even wat werk, maar het snijden zelf is 

vaak veel sneller gedaan dan wanneer je het ontwerp op een andere 

manier moet realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een 

doosje. Je ontwerpt zes vlakken, met of zonder een bepaalde 

verbinding, snijdt deze uit en plakt het doosje in elkaar.  

 

 

 
Bakjes incl. verbindingen gesneden op de 

lasersnijder 
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 Popnageltang Hiermee maak je een 

verbinding tussen meerdere 

materialen 

(popnagelen of blindklinken). 

Door het aantrekken van de 

stift wordt de kop van de 

stift in de popnagel 

getrokken. Deze breekt af en 

de popnagel houdt de twee 

materialen bij elkaar.   
 

 

 

Zetbank Een zetbank is een machine waarmee je metalen plaatmateriaal in 

een bepaalde hoek kunt buigen (zetten). Bij het vouwen wordt een 

werkstuk op een matrijs gelegd. De vouwhoek wordt gemaakt 

doordat een stempel het werkstuk in de matrijs drukt. De stempel 

en matrijs zijn plooigereedschap, zij zorgen voor de juiste vorm. 

 

Het plaatmateriaal wordt gebogen tot de ingestelde hoek is bereikt. 

Als je het goed doet, wordt het plaatmateriaal niet beschadigd en 

blijft het vlak. De vorm van de omgezette hoek wordt bepaald door 

de (verwisselbare) zetliniaal. Bij een vingerzetbank bestaat deze 

zetliniaal uit allemaal losse stempels, de vingers. Deze stempels 

kunnen verschillende lengtes hebben. Bij zetten wordt vlak 

plaatmateriaal omgezet in een 3D-producy 

 

Een handbediende zetbank bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

• een onderbalk die bevestigd is op een frame; 

• een bovenbalk met verstelbare zetliniaal; 

• een buigbalk met handgreep. 

 

Het plaatmateriaal wordt tussen onder- en bovenbalk geschoven en 

tussen beide balken geklemd. Vervolgens wordt de buigbalk met 

behulp van de handgreep omhooggetrokken. 

 

Bij het zetten moet je rekening houden met het terugveren van het 

materiaal. Een plaat die is gezet, veert altijd een stukje terug. 

Hoeveel is afhankelijk van de hoek, de plaatdikte en het materiaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vingerzetbank 

 

 

Zetbank met veel vingers 

 

Een handbediende zetbank 

 

 

Het handmatig inleggen van een metalen 

plaat in een aangedreven zetbank 

 

 

https://link.pie-totaal.nl/zetbank/
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2D EN 3D PRINTERS 

 

Printen en plotten We printen en plotten steeds meer (onderdelen van) producten. 

Heeft jouw product een sticker nodig? Folie-letters? Misschien wil je 

jouw product wel helemaal printen met een 3D-printer? 

 

Welke manier van printen je gebruikt is natuurlijk afhankelijk van het 

materiaal waar je op wilt printen. 

 

De indeling die je kunt maken in printers is als volgt: 

• 2D-printers 

• Plotters 

• 3D-printers 

 

 

 

Plotten Bij plotters kan de printkop meerdere kanten op bewegen. Hierdoor 

kan de printkop enorm fijne bewegingen maken. Dit soort printers 

worden veel ingezet voor lijntekeningen of CAD-tekeningen. 

 

Er zijn verschillende soorten plotters. Plotters met een printkop, 

maar ook plotters met een mesje. Dit noem je een snijplotter. 

 

Een snijplotter kan materiaal snijden. Hij snijdt over de x- en y-as. 

Het mesje kan ook de hoogte in (z). Hierdoor kan het mesje opgetild 

worden tussen de snede. Zo kun kan je plakfolie snijden, maar ook 

speciale folie om T-shirts mee te bedrukken. 

 

Er zijn plotters waarbij de printkop over het printbed met het 

materiaal heen beweegt. Dit zijn flatbedprinters of plotters. Deze 

printers zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld op hout of metaal kan 

printen omdat het materiaal niet door de machine heen gevoerd 

hoeft te worden. 

 
Grootformaatplotter 

 

 

Snijplotter, in de hand rechtsvoor zie je hoe    

klein het mesje is 

 

 
Flatbedprinter 
 

 

 

 70  Met welke printer kun je cijfers op een huisnummerbordje 

printen? 

 

 
 

 


