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VOORWOORD
Welkom in de wereld van het kunststofgieten. Kunststofgieten is een snelle,
handige en makkelijke manieren om je ideeën om te zetten in een tastbaar
product. Het is een vorm van Rapid Prototyping. Rapid prototyping is - de naam
zegt het al – het maken van een prototype in een zeer korte tijd.
Het is de bedoeling dat je na het lezen van deze handleiding een idee hebt hoe
het kunststofgieten in zijn werk gaat. Echter wordt het gieten altijd gedaan onder
toezicht van een medewerker van de Universiteit Twente. Veel plezier met het
lezen van de handleiding en succes met het praktische gedeelte van het proces.
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INLEIDING
Zoals in het voorwoord al is vermeld, is het de bedoeling dat je na het lezen van
deze handleiding meer inzicht krijgt in het proces van Rapid Prototyping.
Het begint met een stukje over de 3D-printer en andere manieren om een CADmodel om te zetten in een 3D product.
Daarna zal er iets verteld worden over siliconen en siliconen mallen. Dit gaat
over hoe je een mal het beste kunt maken en hoe je dit het snelst voor elkaar
krijgt.
Dan gaan we het hebben kunststoffen. Gekleurde kunststoffen, transparante
kunststoffen en kunststofgieten.
Ook zullen de woorden vacuümkamers niet ontbreken in deze handleiding.
In verscheidene hoofdstukken zullen de kosten van verschillende grondstoffen
aan bod komen. Rapid Prototyping is een mooie methode die helaas ook zeer
kostbaar is. Wees dus zuinig met de grondstoffen.
Lees eerst de gehele handleiding door voordat je met Rapid Prototyping begint.
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HOOFDSTUK 1
Digitaal naar 3D
HOOFDSTUK 1
Digitaal naar 3D
1.1 Rapid Prototyping
Een manier om je CAD-model om te zetten in een 3D-product, is het printen van
je model. De UT beschikt over een 3D ABS-printer voor rapid prototyping.
ABS-prints te laten vervaardigen om er mallen voor kunststof gieten mee te
maken heeft voornamelijk zin, wanneer je meerdere dezelfde onderdelen met
een nette afwerking wil maken. Je kan je mal (van een ABS model) aanpassen
om afgietsels te maken met (metalen) inserts. Tevens kun je ABS-prints bij het
kunststof gieten als “inserts” gebruiken.
Ben je van plan dit te doen, neem dan contact op met Marten Toxopeus (kamer
N 216).
Wanneer je een product in een modelleerprogramma zoals Solidworks hebt
gemaakt, kun je deze file laten uitprinten. Het is mogelijk om zowel Parts als
Assemblies uit te printen. De wanddiktes van een product moeten een bepaalde
dikte hebben. Denk hierbij ook maar aan twee millimeter, als is het een beetje
afhankelijk van de geometrie.
De printer leest alleen .STL files, dus zorg dat je het 3D-ontwerp eerst (op model
afmetingen) opslaat als een .STL bestand. (het STereo Lithography bestands
format)

ABS product met “steunkorset”

De Fusion Deposition Modeller hier op de UT werkt met draden van ABS. Deze
worden verwarmt en door de extrusie printkop in laagjes op een plateau
aangebracht. De extrusie kop beschrijft daarbij een patroon waarmee een
doorsnede van je model wordt ‘ingevuld’ met zo’n draad van ABS. Door de hoge
temperatuur (van circa 275 C) smelten / hechten de draden aan elkaar en aan
de onderliggende laag. Tevens wordt een “steunkorset” uit een ander soort draad
opgebouwd om te zorgen dat het product op zijn plek blijft. Deze procedure
wordt steeds herhaald totdat het gehele model opgebouwd is uit vele dunne
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lagen. Als het model klaar is moet het steunelement verwijdert worden. De draad
waaruit het steunmateriaal bestaat is oplosbaar. Om deze draad te verwijderen
wordt het hele model in een speciale oplosbak gelegd, totdat de steun helemaal
is verdwenen.
De ABS draad wordt op de UT in de standaardkleur wit gebruikt. Voor specifieke
opdrachten en tegen de nodige kosten kan in overleg ook draad in andere
kleuren besteld worden. Maar het model zal altijd monochroom zijn, dus 1
kleurig.
Als je bij een assembly genoeg ruimte houdt tussen de verschillende onderdelen
dan print de printer ze ook daadwerkelijk los van elkaar. Bij genoeg ruimte moet
je al snel denken aan een halve tot twee millimeter, afhankelijke van de
complexiteit van het model.
Als resultaat heb je een product van ABS met een ruwe, d.w.z. een gelaagde,
oppervlaktestructuur. Deze komt door de opbouw uit draden tot stand. Als je een
product met een glad oppervlak wil hebben, heeft het uitgeprinte product dus
nog een extra bewerking nodig. Het aanbrengen van autoplamuur en het daarop
volgend voorzichtig glad schuren is een goede manier om het oppervlak glad te
maken. Bij sommige geometrieen kan een behandeling met MEK mogelijk tot een
gladdere afwerking leiden
1.2 Kosten
De kosten van de uitgeprinte modellen zijn hoog. Niet alleen omdat de draad zo
duur is, maar ook door de extreem hoge kosten van de printer zelf. De kosten
van het product wordt bepaald door het volume van het model, aangezien bij
commerciële opdrachten de draaiuren van de printer e.d. ook
verrekend moeten worden .
1.3 Stereolithografie
Een andere (bekende) manier van rapid prototyping
is
stereolithografie. Hierbij wordt in een vloeistof met een laser
steeds op bepaalde plekken de vloeistof geraakt waardoor de
kunstof in de oplossing, onder invloed van het laserlicht,
plaatselijk uithard. Als dit proces klaar is wordt het model met UV
licht behandeld waardoor het verder uithardt.
Deze methode is nog duurder dan de methode met ABS, echter is
stereolithografie wel een stuk nauwkeuriger. Helaas is voor deze methode geen
machine aanwezig op de UT. De Hoge School Drenthe in
Toren gemaakt met
Emmen hebben een speciaal lab voor Stereo Lithografie waar
stereolithografie
onder andere testmatrijzen voor spuitgietproducten gemaakt
worden
1.4 Andere methodes
Natuurlijk zijn er nog veel meer methodes om van je
CAD-model een 3D-model te maken. Deze zijn echter
niet relevant voor deze handleiding.
De laatste methode die nog wel besproken mag worden
is het zelf maken van een model. Stel je voor dat je een
bestaand product iets wilt veranderen, dan kun je
gewoon dat product bewerken en daar een afgietsel van
maken.

Bout met letters
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HOOFDSTUK 2
Mallen
2.1 Opkomers en gietlopen
Opkomer
Gietloop
Bij mallen heb je vaak te maken met opkomers en
gietlopen. Een opkomer is eigenlijk niet meer dan
een gaatje in de mal waar eventueel lucht door
naar buiten kan stromen.
Als er geen opkomer in de mal zit, vindt
er waarschijnlijk luchtinsluiting plaats.
En dit is iets dat je altijd wilt vermijden
bij het kunststofgieten. Tevens is het verstandig om de mal na het
gieten schuin te houden, zo dat luchtbubbels uit de bovenste hoeken
van de mal kunnen ontsnappen.
Een gietloop is het punt waar je de mal vol giet met kunststof.
Natuurlijk gebeurd het ook heel vaak dat de opkomer
Gietloop is opkomer
direct fungeert als gietloop.
2.2 Enkeldelige mallen
Mallen zijn er in verschillende maten en soorten.
Vaak gebruikt worden enkelzijdige mallen. Zoals de
naam al zegt zijn het mallen die uit één stuk
bestaan. Een groot voordeel van de deze mal is, je
hoeft maar één keer een mal te maken. Je hoeft
dus maar één keer 24 uur te wachten op het
Enkeldelige mal
uitharden van de siliconen.
Een nadeel is dat je één vlakke kant aan je product
hebt. Je moet immers je mal vanaf één kant volgieten. Verder heb je met deze
mal geen last met opkomers en gietlopen.
2.3 Tweedelige of meervoudige mallen
Natuurlijk zijn er ook mallen uit twee of meerdere delen. Het meest gebruikt zijn
de mallen uit twee delen. Een voordeel van deze mallen is dat je geen vlakke
kant aan je product hoeft te hebben. Een nadeel is dat je de deellijn van de
mallen waarschijnlijk altijd terug blijft zien.
Een ander nadeel is dat je twee delen moet maken. Hier gaat dus veel meer tijd
inzitten. Wat een nog groter nadeel is bij mallen uit meerdere delen.

Tweedelige mal

Meervoudige mal
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HOOFDSTUK 3
Malvoorbereiding
De vorm van de mal is sterk afhankelijk van je
Niet lossend
Lossend
product. Het product moet eigenlijk altijd
lossend zijn, maar een siliconen mal is vanwege de flexibiliteit ook bij een minder
lossend product nog te verwijderen. Het moet er natuurlijk wel uit kunnen. Als je
dan eindelijk hebt gekozen welke vorm je mal krijgt, dan kun je aan de slag met
de bekisting van de mal.
3.1 Vierkante bekisting,”molenwieken” genoemd
Een veel gebruikte manier om een vierkante
bekisting te maken is het gebruiken van vier
plankjes met een hoekijzer eraan. Deze plankjes
zijn door middel van klemmen op elke gewenste
grote te maken. Zorg ook voor een stevige
onderkant van je mal. De gaten en kieren van de
mal kun je dichtstrijken met plastiline. Dit is een
soort klei die niet hard wordt. Erg handig dus, je
kunt het weer gebruiken en je kunt het makkelijk
van de siliconen afhalen.
Vierkante bekisting

3.2

Cilindervormige bekisting
Een andere soort bekisting is het gebruiken van een Pvcbuis. Dit is een veel gebruikte methode bij ronde producten.
Je zaagt de buis voor het gieten van de siliconen in de
lengte door en plakt hem met plakband weer aan elkaar.
Het voordeel is dat je een mooie mal hebt en de buis kun je
later weer gebruiken als versteviging bij het gieten. Ook
deze buis “plak” je met plasticine op een bodem. Als de
siliconen uitgehard neem je de twee delen van de buis uit
elkaar en kun je de mal verwijderen.
Zorg altijd dat je een zo klein mogelijke mal maakt. Als je
veel loze ruimte hebt, kun je dit opvullen met plasticine. Dit
kun je immers weer gebruiken. Zorg wel dat er tussen de

Cilinder bekisting

bekisting en je model minimaal drie millimeter zit. Dit voorkomt het
scheuren van de siliconen op dunne plekken.

3.3 Model voorbereiding
Je moet natuur ook je model voorbereiden voor het maken van een mal. Je wilt
(bij dubbelzijdige mallen) immers de scheidingslijn ongeveer in het midden
hebben. Kies je scheidingslijn. Teken deze over op
een plaatje MDF of kunststof dat precies in je
bekisting past. Snij of zaag het uit. Plaats je model
erin, en dicht de kieren met plasticine. Plaats dit
geheel in je bekisting en dicht weer de kieren. De
afdichting moet 100% waterdicht zijn, want de
siliconen stroomt ook door het kleinste kiertje of
gaatje de mal uit. Nu ben je klaar om de eerste
helft van je mal te gaan gieten.
Bij een enkelzijdige mal plak je het model met plasticine op de bodem van je
bekisting. En zo kun je de mal in één keer gieten.
Scheidingsvlak

8

HOOFDSTUK 4
Siliconen mallen
4.1 Siliconen
De mallen voor het kunststof gieten kunnen
gemaakt worden van siliconen. Dit is een
vloeistof met een hoge viscositeit. Deze
vloeistof wordt niet vanzelf hard. Er moet een
harder door gemengd worden. Er zijn op de UT
twee soorten harders aanwezig. Een snelle (81VF) en een langzame harder
(81).
De siliconen moet worden afgewogen en daar
moet je een bepaalde percentage harder aan
toevoegen, deze percentage verschilt per
fabrikant. Het is verstandig om er een kleurstof
aan toe te voegen, zodat je kunt zien of je goed
gemengd hebt. De door ons gebruikte siliconen
is van oorsprong wit. Er zijn zes kleuren
Siliconen en twee soorten harders
aanwezig. Blauw, rood, groen, geel, wit en
zwart. Hiermee kunnen natuurlijk ook andere kleuren worden gemaakt. Het
toevoegen van een kleurstof brengt het volgende voordeel met zich mee. De
siliconen met de hoge viscositeit en de harder met een lage viscositeit moeten
goed door elkaar gemengd worden. Je kunt aan de kleur zien, wanneer het
mengsel goed is. Het mengsel moet een mooie egale kleur hebben.
Bij transparante kunststoffen moet je geen pigment gebruiken in de mal. Dit
wordt uitgelegd in hoofdstuk 7.
Let op! Siliconen hecht nergens aan, alleen aan zichzelf. En dit doet het dan ook
erg goed. Zorg ook dat je het niet in je kleding krijgt en draag handschoenen als
je hiermee gaat werken. Pigment blijft ongeveer twee weken zichtbaar op je
handen.
4.2 Kosten
Zoals al vermeld is moet de mal zo gemaakt worden dat er zo weinig mogelijk
siliconen wordt gebruikt, omdat siliconen erg duur zijn. Een liter siliconen kost al
gauw € 30,-. Dit wordt ook nog eens verkocht in emmer van 15 liter. Dus een
emmer kost je € 450,-. Daar zit de harder en de kleurstof nog niet bij
inbegrepen. Probeer dus ten alle tijde de kosten zoveel mogelijk te drukken.
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HOOFDSTUK 5
Vacuüm
Een goede methode om een mooie siliconen mal te maken, is het verwijderen
van lucht uit je siliconen door middel van vacuüm. De UT beschikt over
verschillende soorten vacuümkamers met vacuümpompen. Voor dit soort
processen zijn er op de UT twee soorten vacuümkamers aanwezig. Namelijk een
kleine en een grote vacuümkamer.
5.1 Kleine vacuümkamer
De kleine vacuümkamer is van
kunststof en heeft de vorm van een
koepel. De kamer en de pomp zijn los
van elkaar. Ze kunnen op elkaar
worden aangesloten met een slang.
Het werkt als volgt.
• Zorg dat de slang de kamer en
de pomp verbind.
• Zorg dat de stekker van de
pomp in het stopcontact zit.
• Aan het snoer van de pomp zit
Kleine vacuümkamer
een aan/uit schakelaar.
• Voordat je de pomp aanzet kun je het deksel
op de onderste helft van de kamer plaatsen.
• Zorg dat het deksel goed in het midden zit en dat het ventiel bovenop de
kamer dicht zit.
• Zet de pomp aan. Er wordt nu de lucht uit de kamer gezogen (en uit de
siliconen).
• De siliconen komt in eerste instantie omhoog (het “groeit”soms op het
dubbele of drievoudige volume!), na een tijdje zakt de siliconen weer tot
het oorspronkelijke niveau.
• Nu is de meeste lucht wel verdwenen, en kun je met het ventiel weer lucht
toevoegen.
• Als de druk weer normaal is in de kamer, kan het deksel eraf.
• Je siliconen is nu klaar om (heel langzaam, met een dunne straal te
gieten.
Het is niet erg als je de pomp te lang aan laat staan, de pomp doet op een
gegeven moment niets meer. Het maximum is dan bereikt.
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5.2 Grote vacuümkamer
De grote vacuümkamer werkt veel sneller dan de kleine kamer. De kamer en de
pomp staan ook nog eens op één frame. De werking van de beide kamers zijn in
principe aan elkaar gelijk.
• Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
• Zorg ervoor dat de luchtinlaatkraan dicht is.
Met de leiding mee, is de kraan open en
dwars op de leiding is de kraan dicht.
• Zet je siliconen erin en sluit de deuren van
de kamer.
• Aan de voorzijde van de pomp zit de aan/uit
schakelaar. Schakel hiermee de spanning in.
• De pomp trekt binnen anderhalve minuut,
0.85 bar onderdruk in de kamer (zie
onderdrukmeter).
Open
Dicht
• Als dit maximum bereikt is kun je de pomp
uitschakelen.
• Je kunt de onderdruk nog even in de kamer laten. Geef de siliconene de
tijd om te ontluchten.
• Draai de kraan open en wacht totdat de luchtdruk in de kamer weer
normaal is.
• Open de deur en haal je siliconen eruit.
Let op!1:
Er zit een ingebouwde oven in deze kamer.
Zet nooit eerst de oven aan en daarna de
vacuümpomp. De vacuümpomp kan geen
hete lucht aan.
Let op! 2:
Dit kan alleen met de normale harder en
siliconen, de snelle harder is namelijk binnen
enkele minuten uitgehaard!

Grote vacuümkamer
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HOOFDSTUK 6
Mal gieten
6.1 Eerste helft gieten
Dan is het zover. Je bekisting is klaar, je model zit erin en de siliconen staan
naast je. Nu is het de kunst om de siliconen met zo weinig mogelijk lucht in je
bekisting te laten vloeien. Dit kun je doen door langzaam te
gieten. Je krijgt dan een lange, platte vloeiing. Als je een
goede ‘straal’ hebt vloeit de siliconen zigzaggend in je
bekisting. De lange ‘straal’ zorg ervoor dat nog eventuele
aanwezig
luchtbellen
worden
uitgerekt en daardoor verdwijnen uit
je siliconen. Giet je model altijd van
‘Straal’
één
kant
aan.
Dit
voorkomt
luchtinsluiting.
Je kunt in deze helft later ook nog inkepinkjes
(genoemd: “doken”, “paspennen”, “passleutel”) maken.
Dit heeft als gevolg dat later de twee helften beter op
Inkeping
elkaar passen.
6.2 Tweede helft gieten
Als je halve mal klar hebt, haal je deze helft voorzichtig uit je bekisting en doe je
het geheel er andersom weer in. Verwijder het plaatje MDF of kunststof. Doe dit
alles voorzichtig, want je gips model is nog zeer fragiel.
Nu heb je een onderkant van siliconen en je model in de bekisting liggen. Zorg
ervoor dat de bekisting weer siliconendicht is.
Siliconen hecht, zoals eerder vermeld, zeer goed aan andere siliconen. Daarom
smeren we, met een kwast, de eerste helft en het model dat in de mal ligt even
in met een soort was. VERGEET DIT NIET, want dan moet je de helften van
elkaar snijden en zijn er drie dagen en een model verloren.
Nu ben je klaar om je tweede batch siliconen aan te maken. Het gieten gaat op
dezelfde manier als de eerste helft.
Op dezelfde manier zijn er ook mallen denkbaar bestaande uit meerder delen.
6.3 Gips uitnemen
Dan na nogmaals 24 uur wachten is ook je tweede helft uitgehard. Nu is het de
bedoeling dat je het gipsmodel uit de mal haalt. Haal eerst de twee helften van
elkaar. Haal nu het gips uit de mal. Dit gaat niet altijd van harte, het is dan ook
niet erg als je gipsmodel breekt. Je heb immers een mal gemaakt. Siliconen is
erg flexibel. Het rekt ongeveer 300% uit. Maar let op, als het scheurt dan scheurt
het steeds verder.
Zorg wel dat de mal ook daadwerkelijk helemaal vrij is van gips en vuil.
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HOOFDSTUK 7
Kunststof
7.1

Polyurethaan

De kunststof die gebruikt wordt is polyurethaan. Dit is
een tweecomponenten kunststof (polyol & 1socianaat).
Van beide componenten wordt evenveel afgewogen en
bij elkaar gedaan, 50% van beide dus. De ene
component is bruin en de andere is wit. Samen wordt
dit een gebroken wit mengsel. Hieraan kun je PU
pigment toevoegen. Zo kun je het prototype elke
gewenste kleur geven. Let wel hoe
Polyurethaan
meer kleurstof , hoe langer het
uitharden duurt.
Normaal duurt het uitharden ongeveer 10 minuten. Laat het
voor de zekerheid 15 minuten uitharden, dan weet je zeker
dat het goed gaat. Deze kunststof wordt in één keer hard,
dus zorg dat je de mal snel volgiet.
Let op! Bij het uithardingproces ontstaat veel warmte, dus
als het mengsel warm wordt weet je zeker dat het proces
begonnen is. Kijk wederom goed uit met je huid en je kleren.

Polyurethaan

7.2 Transparante kunststof
Ook is er transparante kunststof, deze bestaat eveneens uit twee componenten.
Van allebei 50%. Het uitharden van deze kunststof duurt echter 24 uur.
Als je een transparant prototype wilt maken moet je zorgen voor een super
gladde mal. De transparante kunststof neemt ook nog eens de kleurstof uit je
mal op, dus als je een transparant prototype wilt hebben moet je geen kleurstof
toevoegen aan je mal.
7.3 Uitnemen
Als je kunststof dan uitgehard is, kun je het prototype dat erg hard is zo uit de
mal halen. De transparante kunststof is erg bros en moet je dus zeer voorzichtig
uitnemen.
7.4 Vacuüm
Ook is het mogelijk om de lucht uit je kunststof te trekken met behulp van een
vacuümkamer. Je kunt bij polyurethaan alleen de twee losse componenten
vacuüm trekken. Als polyurethaan gemengd is, heb je vaak geen tijd meer om
het mengsel vacuüm te trekken (afhankelijk van de soort).
Als je transparante kunststoffen wilt vacuümtrekken, kun je beter eerst de twee
componenten apart doen. Daarna meng je de componenten en trek je nog een
keer alle lucht eruit.
7.5 Kosten
Wees ook weer zuinig met kunststoffen. Polyurethaan kost ongeveer € 10,- per
liter. Transparante kunststoffen kosten ongeveer € 45,- per liter. Maakt dus geen
50 gram aan als je maar 30 gram nodig hebt. Je kunt in de modelleer
programma’s van tegenwoordig gewoon aflezen wat het volume is van je
product. Doe dit dus ook voordat je met het kunststof aan het werk gaat.

13

HOOFDSTUK 8

Malvoorbereiding voor het kunststof gieten
8.1 Gietloop maken
Als je mal klaar is en je de kunststof bij de hand hebt,
kun je gieten. Een mal bestaande uit één deel kun je
gewoon neerleggen en volgieten. Mallen uit twee delen
moeten tegen elkaar gedrukt worden. Dit kan eventueel
met plankjes en lijmklemmen, maar ook met
elastiekjes.
Als je een mal uit twee delen hebt gemaakt moet je nog
wel even een gietloop kiezen. Deze kun je voorzichtig
uit één helft van je mal snijden.

G
O

Opkomer en gietloop

8.2 Opkomer maken
Als je model hoge punten bevat, is het
noodzakelijk dat je opkomers maakt. Bevat je model punten
hoger dan de gietloop dan is het belangrijk dat je de gietloop
helemaal volgooit. Dit heeft te maken met de wet van de
communicerende vaten. De gietloop kun je later weer
verwijderen van je model.
Opkomer kun je maken met een injectienaald o.i.d.
Gietloop helemaal
vullen

8.3 Gieten
Het vloeibare kunststof is waterdun. Zorg dat je het mooi vloeiend in de mal giet.
Doe dit rustig en met een dun straaltje. Je kunt het zelfs nog druppelen met de
kunststof, mocht je hele kleine openingen of modelletjes hebben.
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HOOFDSTUK 9
Veel voorkomende fouten
9.1 Te weinig kunststof
Het kan zijn dat je te weinig kunststof hebt aan gemaakt. Dit
is erg zonde, maar het is natuurlijk geen ramp. Je moet de
kunststof gewoon uit laten harden en het product
verwijderen en weggooien of evt. kunststof nagieten (zie
9.2).

9.2 Andere kleur erbij
Een andere opties is het maken van nieuwe kunststof als je
kunststof te kort hebt. Echter krijg je altijd kleurverschil in je
product.

9.3 Te vroeg uitgenomen
Als je het prototype te snel uit je mal haalt kan het zijn dat
je prototype indeukt op verschillende plaatsen. Dit krijg je
nooit weer in orde en je product is dus misvormt.

9.4 Mal lekt
Als je mal niet goed op elkaar gehouden hebt, kan je mal
gaan lekken. Dit heeft tot gevolg dat je waarschijnlijk ook
geen kunststof genoeg hebt. Wat je weer bij probleem één
brengt.

9.5 Mal te hard op elkaar geduwd
Als je de mal te stevig op elkaar duwt kan het zijn dat de
twee malhelften elkaar raken. Dit heeft een gat in je product
tot gevolg. Ook kan er een deel van je product verdwijnen.
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NAWOORD
Als je de handleiding helemaal volgt zullen er weinig problemen voorkomen.
Mochten er toch problemen optreden dan kun je dit melden bij een van de
begeleiders. Zij kunnen je vaak wel advies geven, want zij hebben de afgelopen
jaren erg veel ervaring opgedaan omtrent het kunststof gieten.
Er zijn veel plaatjes te zien in deze handleiding. Dit om sommige processen nog
iets duidelijker te maken.
Nu heb je waarschijnlijk iets meer inzicht in het proces van Rapid Prototyping.
Het is een makkelijke en snelle manier om een prototype te vervaardigen in een
paar dagen tijd. Mocht je ooit nog een keer met deze methode aan de slag gaan,
dan kun je zo deze handleiding er nog eens op naslaan.
Hopend dat je meer kennis hebt opgedaan in dit vakgebied, zeg ik veel plezier en
succes.
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