
Gereedschapstaal

Het speciaal voor LaserCusing 

ontwikkelde gereedschapstaal is 

door-en-door hardbaar tot 52HRC 

met een hoge sterkte en taaiheid. 

Zowel voor kunststof spuitgieten/

extruderen als lichtmetaal drukgieten 

zijn gereedschapstalen beschikbaar. 

Nabewerking is mogelijk met iedere 

in de gereedschapmakerij bekende 

conventionele technieken zoals 

draaien, frezen, vonkeroderen, 

slijpen of polijsten. Daarnaast laat 

het zich zonder beperkingen plasma- 

nitreren of coaten. 

Effectieve contourkoeling

Voor het realiseren van koeling met 

maximaal rendement kan men twee 

basisstructuren toepassen waarmee 

vrijwel ieder vormdeel voorzien kan 

worden van contourkoeling. De 

eerste basisstructuur zijn enkel-

voudig stijgende koelkanalen die 

parallel worden aangesloten op 

een dubbele (spiraalvormige) warm/

koudleiding. Een groot voordeel van 

de parallel schakeling van enkel-

voudige kanalen is het feit dat een 

eenduidige temperatuur gerealiseerd 

kan worden over het gehele vormdeel. 

Daarnaast garandeert een groot 

gezamenlijk doorstroomvolume voor 

een maximale warmteoverdracht en 

een zelfreinigend effect in de kanalen. 

Een transparante doorzicht van dit 

type koeling wordt aangeduid in 

afbeelding 2 (vormdeel voor een 

emmerrand). Normaliter wordt een 

dergelijk vormdeel vervaardigd van 

Ampco® materiaal of met Contura® 

techniek om voldoende koeling naar 

de vrijstaande kerndelen toe 

Matrijzen die zijn uitgevoerd met vormdelen, welke specifiek zijn 

aangemaakt met de LaserCusing-techniek, blinken uit in product-

kwaliteit, standtijd en bovenal productiviteit. LaserCusing biedt 

nieuwe mogelijkheden om vormdelen te voorzien van optimale 

koeling door koelkanalen over te laten gaan in contourvolgende 

koellussen of koeloppervlakken; internationaal ‘conformal cooling’ 

genoemd.

Afbeelding 3:

Spanningsdiagram bij 

1000 bar injectiedruk

Afbeelding 2:

Dubbele spiraalkoeling met 

parallel geschakelde koellussen

 

Contourvolgende 

oppervlaktekoeling

Geharde volstalen 

vormdelen

Eenduidige afstand 

tot vormholte

Cyclustijdreductie 

tot 40%

Snelle temperatuur-

wisselingen mogelijk 

Uitsluiten van krimp-

invloeden

Lokaal afwijkende 

temperering mogelijk

Korte levertijden onaf-

hankelijk van complexiteit

Kostprijsreductie door 

hybride bouwwijze

Nieuwe specifieke proces-

toepassingen mogelijk

te kunnen leiden. Een groot nadeel 

kan echter de geringe standtijd zijn

door vermoeiing en/of slijtage. 

Door dit typische vormdeel te 

voorzien van contourkoeling door 

middel van LaserCusing, kan in 

de praktijk eenzelfde of verbeterde 

cyclustijd behaald worden bij een 

meervoudige verbetering van 

standtijd. 

Ondanks het feit dat de koelkanalen 

1,5mm. onder het matrijsopper-

vlakte liggen, blijkt uit afgebeeld 

spanningsdiagram dat optredende 

materiaalspanning in het vormdeel 

gedurende de injectiefase ruim 

onder de gestelde maxima liggen. 

Op deze wijze kunnen vrijstaande 

kernen met een afmeting vanaf 

4,5x7,5mm. voorzien worden van 

koeling zonder nadelige gevolgen 

voor stabiliteit of standtijd.

Oppervlaktekoeling

De tweede basisstructuur 

betreft een geperforeerd 

contourvolgend oppervlak 

welke zich als een deken 

plooit rondom de geometrie van 

een product. Daarbij wordt 

contourvolgend een afstand van 

2mm. tot de vormholte aangehouden 

hetgeen voldoende is gebleken om 

hoge inspuitdrukken en/of 

sluitkrachten te kunnen weerstaan. 

Door toepassing van deze geometrie 

kan overal gelijkmatig (extra) koeling 

of temperering in een vormdeel 

worden gebracht ondanks 

onderbrekingen voor uitwerpers, 

(hotrunner) aanspuitpunten of 

doorkruisende koelkanalen. Het 

resultaat van deze lay-out is een 

vormdeel waarmee bijzonder 

korte cyclustijden behaald kunnen 

worden. Als extra innovatie kan 

een vormdeel zelfs van een tweede 

onderliggende isoleerlaag worden 

voorzien waardoor een nog snellere 

reactie van het vormdeel op de 

smelt gerealiseerd kan worden 

(afbeelding 4).

Materiaal of maatvoerings-

problemen door krimp (inzakken, 

scheluw trekken etc.) kunnen met 

LaserCusing 

vormdelen 

worden opgelost. 

Praktijk

Matrijzen met 

koeling volgens 

de omschreven basisgeometriën 

hebben zich in de praktijk reeds 

bewezen door een hoge productiviteit 

en standtijd. Ondanks minimale 

structuren zijn in de praktijk geen 

problemen 

gerezen met het dichtslibben van 

kanaalstructuren. Dit wordt 

verklaard door de hoge door-

stroomsnelheden en de daarbij 

heftige wervelingen die ontstaan 

in het koelmedium. Doordat blinde 

hoeken vermeden kunnen worden 

en alle scherpe overgangen worden 

afgerond, is de kans op problemen 

door corrosie nihil. Het gereed-

schapstaal is een hooggelegeerd 

nikkelstaal en is van zichzelf reeds 

bijzonder roestvast.
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Afbeelding 4:

Isolatielaag

Afbeelding 5:

Standaard matrijsplaat

voorzien van kern met

contourkoeling

Oppervlaktekoeling

Isolatielaag

Matrijsoppervlakte

Afbeelding 1:

Hybride bouwwijze van 

CAD-design tot gehard 

kerndeel



LaserCusing

De LaserCusing-techniek is 

gebaseerd op de volledige 

versmelting van 1-component 

staalpoeders. In tegenstelling tot 

metaalsintertechnieken, zijn 

LaserCusing componenten daardoor 

volledig dicht en hardbaar. Door 

een unieke ‘dambord’ belichtings-

strategie wordt een eenduidige 

homogeniteit bereikt en zijn 

gerealiseerde vormdelen vrijwel 

spanningsvrij. 

Hybride bouwwijze

Doordat LaserCusing een relatief 

langzaam proces is, wordt veelal 

een hybride bouwwijze toegepast, 

waardoor prijsgunstig zeer 

effectieve koeling gerealiseerd kan 

worden. Dit houdt in dat op 

conventionele wijze een (gehard) 

basisdeel op overmaat in de 

machine geplaatst wordt waarop 

met LaserCusing het kritische deel 

gebouwd wordt (afbeelding 1). 

Door toepassing van een EROWA-

opspansysteem in de LaserCusing-

machine is een nauwkeurige 

positionering voor CNC-nabe-

werking mogelijk. 

LaserCusing.NL

LaserCusing servicebureau

LaserCusing.NL realiseert onderdelen en componenten op 

een ConceptLaser M3 Linear LaserCusing-machine met een bouw-

volume van 250x250x250mm. De typische laagdikte waarmee delen 

gerealiseerd worden is 0,03–0,10mm. Onderdelen voor matrijzen 

worden over het algemeen aangemaakt met 0,3mm. overmaat, 

zodat onderdelen pas gemaakt kunnen worden aan uw gereedschap. 

Naast gereedschapstaal (1.2709) is zowel een (hardbaar) RVS 

beschikbaar alsook een snelbouwende staallegering voor 

proefmatrijzen en/of prototype producten. 

LaserCusing.NL

Fuutweg 17

7442 CL Nijverdal

T +31 (0548) 620 880

F +31 (0548) 620 881

E info@LaserCusing.NL

W www.LaserCusing.NL

www.ConformalCooling.COM

Koeling van de kern

Koeling van de ribbenstructuur

LaserCusing-techniek voor 
(gehard) stalen vormdelen met effectieve contourkoeling.

Afbeelding 6:

Conventionele basis 

voor koelbus 

Afbeelding 7:

Koelbus voor aluminium 

drukgieten (tweezijdig gecused)

Oppervlaktekoeling

Kernreparatie

Ook afgebroken of beschadigde 

kernen kunnen op deze wijze 

relatief snel hersteld worden. 

U spaart de aanmaak van een 

geheel nieuw kerndeel uit en wint 

aanzienlijk op tijd.

LaserCusing.NL is een servicebureau 

voor aanmaak van LaserCusing 

inzetdelen voor de gereedschap-

makerij en industrie. Als gereed-

schapmaker bent u in staat een 

onderscheidend stuk gereedschap 

te realiseren welke calculatorisch 

voor iedere inkoper interessant zal 

zijn met korte terugverdientijden. 

Als gebruiker in de kunststof-, 

extrusie-, of drukgietindustrie zult 

u in staat zijn enorme reductie op 

cyclustijd en/of standtijd te behalen 

door een zeer effectieve koeling of 

temperering. In vrijwel alle gevallen 

kunt u temperatuur gerelateerde 

problemen oplossen zowel in

nieuwbouw als bestaande 

gereedschappen.


