
 
 

 
 

TETRA-project: Additive Manufacturing of Plastic Moulds 

Het innovatiedoel van dit Tetra-project is de introductie van Digital ABS als een nieuw en 

hoogwaardig materiaal voor de productie, compositie of optimalisatie van complexe 

spuitgietmatrijzen via additive manufacturing (AM) technieken (3D Printing PolyJet techniek). Digital 

ABS is een thermohardende kunststof die geschikt is als matrijsmateriaal, maar tot op heden 

ontbreekt bij bedrijven in Vlaanderen voldoende kennis over de mechanische en thermische 

materiaaleigenschappen om tot een goed matrijsontwerp te komen. Dit project wil kennis over de 

voordelen, eigenschappen en toepassingen van Digital ABS PolyJet geprinte matrijscomponenten 

voor overdragen naar bedrijven die ontwerpen of produceren voor kleine series. Daarvoor worden 

in het project de mogelijkheden van Digital ABS geprinte matrijsonderdelen, aan de hand van een 

aantal cases in kaart gebracht. De dimensionale nauwkeurigheid, mechanische sterkte, thermische 

belastbaarheid, nabewerkingsmogelijkheden en levensduur van de spuitgietmatrijs worden 

geanalyseerd en geïnventariseerd. 

Spuitgieten is nog steeds één van de meest gebruikte vormgevingstechnieken voor kunststof onderdelen. 

Kunststof wordt hierbij aangevoerd als granulaat en gesmolten tot een viskeuze massa, om daarna onder 

hoge druk ingespoten te worden in een matrijs waarvan de holte (of caviteit) de vorm bepaalt van het 

gewenste product. Door afkoeling stolt de kunststof en krijgt men het gewenste eindproduct. 

Componenten of inserts (vormdelen) van de spuitgietmatrijs worden tot op heden voornamelijk uit 

gereedschapstaal gemaakt of worden ‘3D geprint’ d.m.v. SLM (selective laser melting). Deze laatste 

matrijzen focussen voornamelijk op cyclustijdreductie van het spuitgietproces door gebruik te maken van 

conformal cooling. Een cyclustijdreductie heeft echter enkel voordelen bij grote productieoplages. Verder 

heeft conformal cooling nut voor kunststof onderdelen waarvoor een hoge nauwkeurigheid is vereist. 

In dit project worden nieuwe materialen (Digital ABS) en technieken (PolyJet) geïntroduceerd voor de 

productie van (componenten van) matrijzen. De thermische en mechanische eigenschappen (zoals taaiheid) 

maken Digital ABS geschikt om te gebruiken als matrijsmateriaal. Voordelen van Digital ABS Polyjet 

matrijzen zijn de lage materiaalkost en snelle productietijd. Ze zijn uitermate geschikt voor kleine 

serieproducties of prototyping en zorgen voor een reductie van de ‘time to market’ bij andere 

spuitgiettoepassingen. Een juiste, aangepaste methodologie in het ontwerpproces is echter van groot 

belang. In vergelijking tot eerder onderzoek ligt in dit project daarbij de focus op de intra-variabiliteit in AM-

onderdelen (variaties binnen een component), eerder dan de inter-variabiliteit. 

 

Resultaten 

Bekomen van een up-to-date overzicht met betrekking tot de mogelijkheden en eigenschappen van Digital 

ABS als matrijsmateriaal. Hierbij zijn naast de dimensionele nauwkeurigheid zeker ook de mechanische 

sterkte, thermische belastbaarheid alsook de levensduur van het eindproduct van het AM-proces 

belangrijke kwaliteitsindicatoren. In eerste instantie worden hiertoe de materiaaleigenschappen, alsook de 

bijbehorende variabiliteit van Digital ABS geïdentificeerd. In nauw overleg met de gebruikersgroep zullen 

verschillende praktische cases uitgewerkt worden. Hierbij wordt telkens gekeken naar ontwerp- en 



 
 

 
 

parameteroptimalisatie (van respectievelijk ontwerp en spuitgietproces). Deze optimalisaties zullen 

geruggensteund worden door mechanische en thermische simulatiemodellen (en validatie ervan a.d.h.v. 

Digital Image Correlation (DIC) en infraroodcameragrafie). Een ‘best practice guide’ voor spuitgieten van 

kunststof onderdelen d.m.v. AM kunststofcomponenten wordt uitgewerkt. 

 

Onderzoekspartners 

 Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, Ontwerp- & Productietechnologie,  

Technologiecampus De Nayer. 

 KULeuven, Technologiecampus De Nayer, Werktuigkundige Industriële Ingenieurstechnieken. 

 

Doelgroep gebruikersgroep 

 Designers/ontwerpers (functioneel-industrieel/creatief), productontwikkelaars alle sectoren 

 Matrijsbouwers 

 Spuitgieters (opstart producties, kleine serie producties, prototyping). 

 Bedrijven uit kunststoffen en materialensector 

 Additive Manufacturing bedrijven 

 

Wat houdt deelname aan gebruikersgroep in?  

Ondernemingen uit de doelgroep cofinancieren het project voor 7,5%. In ruil voor de bijdrage aan de 

gebruikersgroep krijgen deelnemende bedrijven prioritaire toegang tot de projectresultaten. Deelnemende 

ondernemingen krijgen inspraak in de cases die in het project worden uitgewerkt en zijn actief betrokken 

bij de activiteiten en de voortgang van het project. Het biedt daarnaast aan bedrijven de gelegenheid om 

zich in de kijker te zetten tijdens activiteiten, opleidingen of publicaties naar aanleiding van het project of 

om een netwerk uit te bouwen.   

Bedragen voor cofinanciering zijn vrij te bepalen maar situeren zich, afhankelijk van de grootte van de 

onderneming meestal tussen 500 EUR à 4000 EUR, bijvoorbeeld indien een specifieke bedrijfscase in het 

project wordt opgenomen. Ook cofinanciering in natura (materialen, technische apparatuur) is mogelijk.  

 

Meer info over dit Tetra project?  

 Inhoud project: Marijn Casteels, onderzoeker Thomas More Mechelen – Antwerpen vzw,  

Campus De Nayer (marijn.casteels@thomasmore.be)  

 Vragen over Tetra-programma: Kris Vancluysen, Dienst Onderzoek & Innovatie Thomas More 

(kris.vancluysen@thomasmore.be, 0479 68 79 54)  

 Meer info de Tetra-oproep en het Tetra-programma: http://www.iwt.be/subsidies/tetra   
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