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GEEN BETON ZONDER BEKISTING
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Standaard bekisting:

• Wegneembare:

• Met houten balken/ metalen platen

• Modulaire bekisting 

• Verloren bekisting:

• Houten panelen

• Prefab betonplaten

• EPS platen



WAT KOST BEKISTING?

• Arbeidskost voor bekisting is een van 

de grootste kosten bij productie van 

een betonnen element

• Grootste reden:

• Hoge loonkost

• Beperkt aanbod van geschoold 

personeel

• Opslag kosten 

• Hergebruik  key-role

• 25 - 50% totaal prijs

• Prijs zakt naar mate hergebruik 

toe neemt.
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WAT MET COMPLEXE BETON ELEMENTEN?

Complexe vormen  enkel maar stijging in kosten

- Meer materiaal nodig

- Complexe betonelementen zijn vaak uniek

 bekisting kan maar 1 keer gebruikt worden

5

Niet efficient genoeg 

 Niet te veel complexe 

elementen produceren



COMPLEXE VORMEN VAN BEKISTING?
• Textiel bekisting

• Lage materiaal kost

• Matige kost voor productie

• Kan niet herbruikt worden

• 3D printen van bekisting

• Iets duurdere materiaal kost

• Lage kost voor productie

• Kan niet herbruikt worden

 Maar kan extra functies krijgen 
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WAAROM 3D BETON PRINTEN VAN BEKISTING
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3D geprint beton

Voordelen:

• Hoge vrijheidsgraad van vormen
• Optimaliseren van de elementenvorm

• Geen grote hoeveelheid materiaal nodig

• Snelle productie

Nadelen

• Moeilijk wapening in voorzien

• Meestal holle elementen 

• Hoge materiaal kost
• Voornamelijk hoge hoeveelheid bindmiddel

• Tot nog toe weinig algemene voeling en 

kennis



WAAROM 3D BETON PRINTEN VAN BEKISTING

Stort beton

Voordelen:

• Heel veel kennis van afgelopen jaren:

• duurzaamheid 

• wapening 

• Mechanisch gedrag

• Cement hoeveelheid is relatief laag

• Betaalbare prijzen

Nadelen:

• Complexe vormen zijn duur ten gevolge 

van de hoge bekistingsprijzen 

• Productiekost 

• Materiaalkost 8



TWEE TYPES BETON COMBINEREN?
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Stort beton

Voordelen:

• Heel veel kennis van afgelopen jaren:

• duurzaamheid 

• wapening 

• Mechanisch gedrag

• Cement hoeveelheid is relatief laag

• Betaalbare prijzen

Nadelen:

• Complexe vormen zijn duur ten gevolge 

van de hoge bekistingsprijzen 

• Productiekost 

• Materiaalkost

3D geprint beton

Voordelen:

• Hoge vrijheidsgraad van vormen
• Optimaliseren van de elementenvorm

• Geen grote hoeveelheid materiaal nodig

• Snelle productie

Nadelen

• Moeilijk wapening in voorzien

• Meestal holle elementen 

• Hoge materiaal kost
• Voornamelijk hoge hoeveelheid bindmiddel

• Tot nog toe weinig algemene voeling en 

kennis



TWEE TYPES BETON COMBINEREN?

10

Stort beton

Voordelen:

• Heel veel kennis van afgelopen jaren:

• duurzaamheid 

• wapening 

• Mechanisch gedrag

• Cement hoeveelheid is relatief laag

• Betaalbare prijzen

3D geprint beton

Voordelen:

• Hoge vrijheidsgraad van vormen

• Optimaliseren van de elementenvorm

• Geen grote hoeveelheid materiaal nodig

• Snelle productie

Voordelen enkel voor buitenzijde

Een schilstructuur 

 Ideaal als bekisting
Voordelen enkel voor langs de binnenzijde

 Ideaal als binnenmateriaal



VOORDEEL VAN BEKISTING PRINTEN

• Milieu ontlastend: 

• Case studie (Muñoz et al.):

• Printen bekisting <> traditioneel

• Resultaat:

• 24 % minder ontginning van grondstoffen

• 38% minder broeikasgassen

• Beton storten gelijk  voornamelijk productie van bekisting

• Land afhankelijk 

• De impact neemt snel af bij meerdere element
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VOORDEEL VAN BEKISTING PRINTEN

• Productie snelheid:

• Hoge print snelheden zijn mogelijk tot 300 mm/s

• Vb: een kolom 2 m hoog en diameter 300 mm

• Printtijd: 6 min 22 – 9 min 36 voor één 

element

• Wijzigingen in vorm zijn mogelijk indien model 

parametrisch is
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NADELEN VAN 3D GEPRINTE BEKISTING

• Het is niet voordelig wanneer er 

meerdere elementen nodig zijn

• Niet voordelig wanneer de 

complexiteit niet groot genoeg 

is

• Technische moeilijkheid:

• is er weinig geweten 

interactie gestort en geprint 

beton

 onderzoeken 
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TECHNISCHE MOEILIJKHEDEN

• De onbekende interactie tussen gestort en geprint beton:

• Tijdens storten

• In de periode tussen storten en belasten

• Tijdens belasten

• De interactie op lange termijn

• De interactie wordt beinvloed door verschillende factoren:

• Print parameters: laagdikte en -breedte, oppervlakte afwerking

• Design parameters: tijd tussen storten en printen

• Omgevingsparameters: relatieve vochtigheid, temperatuur
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INTERACTIE TIJDENS STORTEN

• “Tijdens storten”  Eerste 24 uur

• Gewoon gestort element:

• Hydrostatische druk neemt af in tijd

• Thermische uitzetting door hydratatie proces
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INTERACTIE TIJDENS STORTEN

• “Tijdens storten”  Eerste 24 uur

• 3D geprint beton met gestort beton:

• Hydrostatische druk neemt af in tijd

• Weinig Invloed 

• Thermische uitzetting door hydratatie proces

• Afhankelijk van de dikte van element

• Uitzetting van bekisting: herwonnen krimp

• Deze heeft meeste effect

• Grootste stijging voor volledige ‘setting’
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INTERACTIE IN DE TUSSENPERIODE
• Gestort beton zal krimpen

• Gevolgen voor:

• De aanhechting van de twee materialen

• Legt een voorspanning aan (positief of negatief)

• De aanhechting speelt een rol tijdens de krachtenverdeling bij 

het belasten

• Beïnvloed door:

• De bewaaromstandigheden van de bekisting

• De tijd tussen opstorten en printen

 Beiden hebben betrekking tot de hoeveelheid water in de bekisting
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INTERACTIE TIJDENS HET BELASTEN

• Twee verschillende materialen met 

verschillende eigenschappen: 

• De krachtenverdeling is anders dan 

bij een uniform element

• Draagt de bekisting bij in het 

opnemen van de belasting? 

• Volledig ander faalgedrag:

 Scheuren ten gevolge van 

ringspanningen 

 Onthechting van bekisting
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INTERACTIE TIJDENS HET BELASTEN

Probleem na falen  bekisting valt er af

 De aanhechtingssterkte van de twee soorten beton is 

zwakker dan de sterkte van de 2 materialen afzonderlijk.

Wat beïnvloed deze aanhechtingssterkt: 

• De laagdikte  grotere laagdikte (tot 20 mm), betere 

aanhechting 

• Beter mechanische interlocking

• De vochtigheid  droge bekisting, grotere treksterkte 

• Lagere w/c factor in aanhechtingszone door absorptie
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INTERACTIE OP LANGE TERMIJN

Voornamelijk de vraag:

‘draagt geprint beton ook bij tot de betondekking?’

• Verschillende parameters beïnvloeden dit:

• Effect van printen reductie t.o.v. gestort

• Afwerking  vrije uitvloei of geperst

• Het mengselontwerp  additieven die voordelen bieden

• Vb: slak  verbeterde chloride weerstand

 Uit eerste resultaten zou dit als betondekking kunnen 

tellen
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CONCLUSSIES
3D geprinte beton als bekisting:

toepassingsgebied

• Voornamelijk voor complexe structuren

• Voor unieke elementen (weinig reproductie)

Voordelen:

• Milieu vriendelijker

• Sneller in productie

Nadelen:

• Te weinig kennis  maar wordt aan gewerkt
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