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ONDERZOEKSVRAAG
Hoe creeer je d.m.v. een 3d printer, 
een realistische 3d print vinger? 

DOEL
De 3d print vinger zo dicht mogelijk 
in de buurt komt van je eigen 
vinger.

ZOEKTOCHT
Creeer de meest realistische vinger.



Het eerste gedeelte van het onderzoek ben ik 
gaan kijken hoe ik zelf met de 3d printers die we 
tot onze beschikking hebben op de academie kan 
realiseren.
Hiermee ben ik gestart door twee verschillende 
type vingers van thingyverse te kiezen die het 
dichtstbij een realistisch model komen. 
Deze twee verschillende type vingers heb ik 
uitgeprobeerd op de makerbot en de ultimaker. 
Hier ben ik gaan spelen met wisselende 
aangepaste instellingen.
Het tweede gedeelte van het onderzoek heb ik 
mijn eigen linker wijsvinger in keramiek gegoten. 
Hiervan heb ik uiteraard eerst een mal gemaakt 
en vandaaruit mijn eigen realistische linker 
wijsvinger gegoten. 
Hiermee heb ik in samenwerking met een 
medestudent gevaardigd in 3d printen, een 
goedlukkende scan gemaakt. Met dit 3d bestand 
heb ik vier vingers tegelijk in verschillende posities 
geprint.
Ook ben ik met dit 3d bestand naar makerpoint 
gegaan, met de vraag in verschillende materialen, 
de meest realistische vinger te printen. 
Dit om het verschil te zien in het niveau van 
realisme en van amatorisch werk en professioneel 
werk.



Dit zijn resultaten van de allereerste proeven met 
de makerbot 3d printer. 
Hieruit kan ik de conclusie trekken dat het 
grondvlak bij de roze 3d prints, niet uitgebreid 
genoeg is, waardoor de 3d print in beweging is 
gekomen.
Bij de rode 3d print heb ik de print in de 
beginfase onderbroken, omdat ik niet zo’n groot 
grondvlak wilde.
Makerbot



Dit zijn resultaten van de tweede ronde proeven 
met de makerbot 3d printer.
Hier heb ik gekozen voor een ander type vinger 
om te kijken hoe dit uit zou gaan pakken.
Hieruit trek ik de conclusie dat na de eerste 
3d print me opviel dat het voordeliger is om de 
vinger rechtop te plaatsen in het printveld. In de 
tweede 3d print heb ik het printen onderbroken, 
omdat deze ongeveer halverwege niet meer 
goed printte. In derde en vierde 3d print heb ik 
verschillende instelligen uitgeprobeerd. 
Makerbot
1 raster l geen support
2 ’
3 raster
4 support lines



Dit zijn de resultaten van de derde ronde met de 
makerbot en de ultimaker 3d printer.
Hierbij heb ik heb ik een laten draaien op de 
makerbot en de ander laten draaien op de 
ultimaker. Ik merkte dat de ultimaker er een stuk 
realistischer uit komt te zien dan de makerbot 
print. De instellingen zijn bij beide hetzelfde 
toegepast, alleen het materiaal verschilt per type 
3d printer.
1 makerbot
2 ultimaker



Dit is het resultaat van de keramiek vinger 
van mijn linker wijsvinger. Deze heb ik met de 
scanner gemaakt.



Dit zijn de resultaten van de vierde proeven met 
de makerbot 3d printer. 
Deze vier 3d prints zijn met de het 3d bestand 
geprint van mijn linker wijsvinger. Deze heb ik 
allen op verschillende manieren gepositioneerd om 
het kwaliteitsverschil te kunnen beoordelen en of 
er daadwerkelijk een zichtbaar verschil zal zijn. 
Er zit daadwerkelijk verschil in de kwaliteit van 
de vinger opzich. Dit vind ik een interessant punt 
dat nog in mijn achterhoofd ronddwaald.  
Makerbot
Support plus everywhere  



Dit zijn resultaten van makerpoint winkel met 
mijn gescande vinger.
Hierbij heb ik gevraagd om de beste en de 
meest realistische vinger te maken. Daarin zijn 
ze uitgevoerd op drie verschillende 3d printers 
en er is steeds een ander materiaal toegepast. 
Dit materiaal heb ik gekozen met doel om het 
in wittinten te houden want een daadwerkelijke 
huid is te moeilijk om dicht in de buurt te 
kunnen komen. En een houtstructuur leek me een 
interessant materiaal, kijken wat het doet en hoe 
het werkt.
Pearl white
Woodfill
1 dddrop l SLA resin clear l 0,05
2 ultimaker l PLA signa white l res. 0,1 mm
3 CraftUnique l PLA pearl white l res. 0,1 mm
4 XYZprinting l PLA woodfull l res 0,1 mm



CONCLUSIE
Tijdens de aankondiging dat we les zouden 
gaan krijgen in het 3d printen, merkte ik in 
eerste instantie dat mijn nieuwsgierigheid nog 
niet aanwezig was. Deze nieuwsgierigheid is wel 
geprikkeld toen ik mijn onderzoeksvraag heb 
gevormd. Het lichaam spreekt me erg aan en het 
verschil van machine en realisme en dit zichtbaar 
maken vind ik erg boeiend. Ik vond het wel 
moeilijk om het 3d printen te zien als einddoel, 
wel zie ik het als hulpmiddel. Het verschil 
in mijn 3d printwerk en het uitbesteedde 3d 
printwerk maakt zichtbaar dat je dieper op het 
3d printen in moet gaan om ook daadwerkelijk 
wat te kunnen bereiken. De scanner was mijn 
sleutelmoment en heeft me gebracht tot waar ik 
nu ben gebleven.  


