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TECHNIEK IN HET ZONNETJE

Techniek en
Technologie zijn
niet hetzelfde
Nieuwe technieken bieden kansen
Bottum-up Asset Management
Corrosie

INNOVATIE <

Pellet printing, of fused granulate fabrication, bij Nedcam met DSM’s vezelversterkte Arnite® AM8527 GF (G) pellets Foto: Nedcam

Nieuwe 3D-printtechniek biedt
onderhoud nieuwe kansen
Fused Granulate Fabrication is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van 3D-printen.
Dit zogenoemde pellet extrusion printing opent de deur naar nieuwe mogelijkheden
doordat het 3D-printen van grotere volumes mogelijk maakt. Door out-of-the-box te
denken, kunnen onderhoudsprofessionals er nieuwe toepassingen mee verzinnen.
3D-printen, of additive manufacturing, is van oudsher een prima
productiewijze voor rapid prototyping; het efficiënt produceren
van één of enkele stuks zonder mal of ander hulpstuk. De laatste
pakweg tien jaar, ontstond er steeds vaker vraag naar functionele
prototypes, vertelt Application Development Specialist 3D-printing
Pieter Leen van DSM. “Denk aan het kunnen printen van machineonderdelen met bepaalde functionaliteiten, zodat een ontwerper
gevoel krijgt bij de kans van slagen van zijn ontwerp”.

brak pellet extrusion printing (fused granulate fabrication) door.
Granulaatkorrels worden bij deze printtechniek gesmolten en via
een nozzle aangebracht. De techniek maakt het printen van grote
objecten met nog grotere functionaliteit mogelijk. FGF is tot tweehonderd keer sneller dan traditionele 3D-printtechnieken. Leen;
“Pellet extrusion printing is een evolutie richting het printen van
producten voor de eindgebruiker, mede dankzij de ontwikkelingen
in materialen”.

> Printen voor de eindgebruiker. Daarvoor werd een heel
scala aan nieuwe 3D-printtechnieken ontwikkeld, meestal op basis
van plastics. Deze filament printing techniek (‘spaghetti op een rol’)
is heel toegankelijk en relatief goedkoop. Circa vijf jaar geleden

> Nieuwe toepassingen bedenken. Royal DSM ontwikkelt
en produceert zogenoemde performance materials: hoogwaardige
kunststof materialen die hun toepassing vinden in uiteenlopende
industrieën. Het Friese Nedcam maakt onder andere (grote) mal-
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‘

‘Het is echt een 1+1=3-verhaal,
waarbij we veel kennis delen
en van elkaar leren’

len, bijvoorbeeld voor de jachtenbouw en windenergiesector. De
twee bedrijven werken sinds begin vorig jaar samen en denken na
over nieuwe toepassingen op basis van de nieuwe printtechniek.
Nedcam heeft een hiervoor geschikte printer in huis. Leen; “Het
ecosysteem rondom pellet printing is nog volop in ontwikkeling.
Nedcam is voor ons een natuurlijke partner. Als 3D-geprinte materialen een nabewerking nodig hebben dan kan dat met de aanwezige
freesmachines”.

> Circulair. “We maken een hele nieuwe ontwikkeling door, net
als tien, twintig jaar geleden met andere destijds nieuwe materialen”, zegt directeur Erwin van Maaren van Nedcam. “Onze kennis
van frezen en mallen maken begint nu eigenlijk opnieuw met FGFprinting”. FGF-printing is niet alleen interessant omdat het sneller
is dan filament printing en omdat het grotere volumes (vanaf een
halve kuub in bouwvolume) mogelijk maakt. Van Maaren; “Maar
ook omdat het milieutechnisch beter is. Je voegt materiaal toe in
plaats van dat je het weggooit, zoals met frezen. Je hebt dus minder afval. Bovendien print je met recyclebare thermoplasten en niet
met thermoharders. Pellet printing helpt ons op termijn circulair
te worden in onze productie”. Alle pluggen en mallen die Nedcam
nu maakt worden weggegooid, al gauw zo’n 70 ton afval per jaar.
“Door die pluggen en mallen van thermoplastics te maken, worden
ze ineens circulair”.

’

> Toepassingen in de chemie. Toepassingen in het onderhoud zijn nog geen onderdeel van de samenwerking. Leen en Van
Maaren denken wel dat onderhoudsspecialisten toepassingen kunnen verzinnen en staan daar ook voor open. Zelf ontwikkelden ze
een alternatief hulpmiddel dat een DSM-bedrijf gebruikt in zijn productie. “Het geprinte hulpstuk is 1,5 kilo lichter dan de oorspronkelijke metalen versie. Dat scheelt ergonomisch enorm voor de medewerkers die dat hulpstuk meerdere keren per dag moeten tillen”.
Van Maaren ziet mogelijkheden in de chemische sector: “Omkastingen in de chemische industrie betreffen vaak kleine series. Een mal
daarvoor is dan een enorme investering. We ontwikkelen nu een
prototype bekasting voor gasafsluiters die voldoet aan eisen ten
aanzien van brandwerendheid en statische elektriciteit. Verder zie
je dat in de chemie vaak dure onderdelen op de plank liggen ‘voor
het geval dat’. Als je daarvan de CAD-tekening hebt, kun je zo ook
heel snel printen. Dat scheelt dure voorraad, of hoge transportkosten als een onderdeel van ver weg moet komen”.

> Regelgeving. Van Maaren; “We zitten nu in een fase dat we
voor nieuwe producten en markten telkens moeten kijken of FGFprinting geschikt is. Stel dat je een gevel van een gebouw wilt
printen. Dan krijg je te maken met de eisen in het Bouwbesluit. Dat
zijn andere eisen dan voor hetzelfde materiaal in een industriële
toepassing. Daar moeten we doorheen, net als we dat eerder deden
bij de introductie van composieten”. Leen; “Als je dat proces een- >

> Puzzel. Ontwerp, materiaal, printtechniek en de samenwerking dagen elkaar uit om stappen te zetten in de richting van
nieuwe applicaties, zegt Leen. “Het is nu vaak nog een puzzel. Er
moet nog veel geleerd worden en daarvoor is het belangrijk om
samen te werken”. DSM en Nedcam werken sinds begin vorig jaar
samen en sinds augustus gaat het hard. “Het is echt een 1+1=3-verhaal, waarbij we veel kennis delen en van elkaar leren. We werken
nu aan een eerste mal en een product; dat hadden we een half jaar
geleden nog niet gedacht. Het is een open samenwerking waarin
ieder zijn expertise inbrengt. Natuurlijk zijn er afspraken over zaken
als commercieel en innovatie. We werken op basis van een gentlemens effort naar een bepaald doel toe: wat is het pad ernaartoe,
welke milestones moeten we behalen, wie doet wat en is dat een
gebalanceerde inspanning? En als er bepaalde extra kennis nodig
is, dan halen we die erbij. Voor de 3D-geprinte voetgangersbrug
van vezelversterkte kunststof voor het Kralingse Bos in Rotterdam
werkten we bijvoorbeeld samen met Royal HaskoningDHV”.

Erwin van Maaren Foto: Nedcam

Pieter Leen Foto: DSM
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Traditionele bouw van plug en mal met thermoharders / composiet Foto: Nedcam

>

maal hebt doorlopen en je kent de interactie tussen het materiaal
en de printer, dan kun je er altijd op terugvallen, want je hebt het
print window vastgesteld. Maar het klopt dat we nu veel moeten
investeren om dat allemaal op niveau te krijgen. Welke eisen stelt
de gebruiker, is er regelgeving waaraan je moet voldoen? Dat ontrafelen we vanuit materiaalniveau naar component -applicatieniveau.
Dat is in feite een gelijkaardige strategie als met traditionele materialen. We gebruiken daarbij veel predictive modelling en simulatiesoftware. We investeren veel in numerieke software om virtueel
te kunnen testen en de printstrategie te bepalen. Je wilt namelijk zo
efficiënt mogelijk door de pilotfase heen. Je moet de puzzel leggen
tussen ontwerp, techniek en materiaal. Die numerieke tools helpen
dan enorm en voorkomen een trial and error-aanpak”.

> 3D-scantechniek. Er lopen diverse projecten met de nieuwe
printtechniek, maar vanwege geheimhoudings-verplichtingen mag
daarover nog niets naar buiten. Leen; “De samenwerking met het
Engelse ProDrive voor de innovatieve Hunter auto van het Bahrein
Raid Xtreme team in de Dakar-race is wel een voorbeeld dat laat zien
dat je met 3D-printen snel onderdelen kunt maken”. Een truck had
een 3D-printer aan boord met vezelversterkte filamenten, inclusief
de digitale files van onderdelen. “Dat was heel succesvol, waarbij
er inderdaad ’s nachts onderdelen werden geprint”. Een digitale tekening is overigens niet altijd meer nodig nu het mogelijk is om bestaande producten 3D in te scannen en vervolgens te printen. Leen;
”Dat doen we nu in een pilot met een zorgverzekeraar, waarbij we

Frezen van een product geprint in DSM’s
Arnite® AM8527 GF (G) Foto: Nedcam
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een lichaamsdeel scannen en er vervolgens een prothese voor printen. Dat is denk ik een aanpak die ook goed past in het onderhoud.
Of 3D-pinten al veel toepassing vindt in het onderhoud? Ik vermoed
van niet. Op onderdelen die gecertificeerd moeten zijn, bijvoorbeeld
op gas- of vloeistofdichtheid, is het valideren en certificeren nog
lastig. Voor allerlei andere hulpmiddelen in het onderhoud kan het
prima werken, al zal dat nog veelal met filament printing zijn”.
De 3D-printers zelf zijn niet ‘heel spannend’, zegt Van Maaren. “Het
is in wezen allemaal bewezen (robot)techniek die we combineren.
Je hebt wel met extruders te maken. We lopen nu door die hele
R&D-fase heen, als voorloper voor de bouw van hele grote printmachines. Die transitie gaat zeker komen. We denken nu na over een
portaalprinter en een portaalfrees, waarbij de extruder op het portaal
komt, in plaats van op de robot. Dan kun je nog grotere volumes
maken”. Want opschalen van XL naar XXL-toepassingen om aan de
behoefte uit de markt tegemoet te komen, is de volgende stap, zegt
hij, bijvoorbeeld voor toepassingen in de windenergie. “In eerste
instantie de tooling: de mallen voor de bladen en behuizingen van
windturbines. Daarna ook voor onderdelen als tips, roots, noses en
de behuizingen zelf, evenals onderdelen voor de bladen. Food Granulation Printing kan een echte game changer worden”. 
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‘Je moet de
puzzel leggen
tussen ontwerp,
techniek en
materiaal’

