ONDERZOEK COMPOSIET

Nieuw application centre voor
thermoplastisch composiet
Saxion Hogeschool zet in op onderzoek low-cost seriematige productie met tpc’s

Thermoplastische composieten bieden
interessante voordelen als het gaat om duurzaamheid, circulariteit, materiaalprestaties en
potentiële materiaalefficiëntie bij productie.
Dit is een belangrijke drijfveer voor hun
toepassing in onder meer de vliegtuig- en
automobielindustrie en ook buiten deze
industrieën bestaan goede ontwikkelings
mogelijkheden. “Maar nog altijd worstelt de
praktijk met de daadwerkelijke toepassing
vooral rondom de kostenefficiëntie en de
technische knelpunten in de productie.”
In Enschede is onlangs een nieuw ‘application
centre’ geopend waarin men pre-competitief
onderzoek gaat doen naar gedrag en
toepassingen van tpc’s.
Thomas de Bruijn: van Saxion: “In het vervolgonderzoek komt veel aandacht voor automatisering.”
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ONDERZOEK COMPOSIET

Industry Fieldlab

T

homas de Bruijn is als onderzoeker lichtgewicht
construeren verbonden aan het gelijknamige lectoraat van Saxion Hogeschool in Enschede. “Sinds een
paar jaar doet ons lectoraat in samenwerking met
bedrijven en andere kennisinstellingen onderzoek aan
thermoplastische composieten. We ontwikkelen technologieën voor industriële verwerking en toetsen die in
de praktijk. De nadruk ligt op het toepassen van lowcost tpc via low-cost processen.” Eén van de aandachtsgebieden binnen het lectoraat is het combineren van 3D-printtechnieken met
continu-vezelversterkte tpc’s. “De afgelopen jaren
zijn low-cost methoden ontwikkeld om producten te
kunnen versterken met tpc-tapes zonder gebruik te
maken van (dure) systemen voor de verwarming van
de tape, alleen versterking aan te brengen daar waar
het nodig is en alleen in de richting waarin versterking
van het product noodzakelijk is.” Het materiaalgebruik
is hierbij efficiënter dan wanneer (voorgevormde)
vezelpakketten of platen worden gebruikt zoals bij
persen of overmoulden. Ook de vormvrijheid is groter
omdat plooivorming geen rol speelt, aldus De Bruijn.

Tape-kop voor 3D-printen

Er is een tape-kop ontwikkeld en die is succesvol
getest voor 3D-printen, zowel flat-bed als in combinatie met een robotarm, een handapplicator en een wikkelproces en maakt daarmee toepassing in een groot
aantal processen en producten mogelijk.
Gerealiseerde praktijkcases zijn bijvoorbeeld de verstijving van protheses en ortheses (patiëntspecifieke
hulpmiddelen, draagcomfort), vezelversterkte inserts
voor spuitgiet- en rotatiegietproducten (verhogen stijfheid en sterkte, verminderen kruipgedrag), post-process verstijving van gordingen uit gerecycled materiaal
(verminderen materiaalgebruik, vergroten toepassingsgebied en daarmee de afzetmogelijkheden voor
gerecycled materiaal) en reparatie van tpc-producten
met behulp van de handapplicator.

Project TPC-Future

In de afgelopen zomer is vervolgonderzoek gestart
met het project TPC-Future. Dit onderzoek richt zich
in de eerste plaats op het uitbreiden van de mogelijkheden van de tape-kop met een automatische knipfunctie, een groter temperatuurbereik en hogere snelheden. De Bruijn: “Bovendien zullen we integreren in
het gebruikelijke 3D-printen met onversterkte thermoplast zodat inserts in één procesgang gemaakt kunnen
worden voorzien van extra add-ons die de handling in
het algemeen vergemakkelijken en de naadloze integratie in een vervolgproces zoals persen, spuitgieten
of rotatiegieten mogelijk maken.”

Het TPAC werkt nauw samen met het ThermoPlastic
composites Research Centre (TPRC), een
samenwerkingsverband van o.m. Universiteit Twente , Boeing,
Ten Cate, Fokker en Saxion en is daarmee direct gekoppeld aan
de laatste fundamentele inzichten rondom thermoplastisch
composiet. Samen vormen TPRC en TPAC het Smart Industry
fieldlab TPC-NL waarin fundamenteel en toegepast tpconderzoek samen komen. Hiermee neemt Twente een unieke
positie in: een ‘hub’ op het gebied van thermoplastcomposieten
die alle fundamentele, toegepaste en industriële kennis bundelt
op een plek. Hiervan is er wereldwijd maar een handjevol.
Het genoemde onderzoek is medegefinancierd door
Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschapelijk Onderzoek (NWO). Projectpartners in
het project TPC-Future zijn Allseas, Bond, CPE, Demcon,
Fawic, Flevobike, Gampet products, KVE, Norma, Pontis
Engineering. Het project TPC Future loopt van 2017-2019.
Informatie via projectleider Jos ter Laak, j.a.terlaak@saxion.nl

Het tweede speerpunt in het vervolgonderzoek is
hechten en verbinden. Dit betreft zowel de hechting
van de tape op een ondergrond als het gebruik van
continu-vezelversterkte tape ter versterking van verbindingen in een product. “Tenslotte zal in het vervolgonderzoek veel aandacht worden besteed aan automatisering. Hierbij werkten we samen met het lectoraat
Mechatronica van Saxion. Het doel is machines, die
direct vanuit CAD worden aangestuurd, te laten
samenwerken via één gemeenschappelijke taal en met
behulp van bijvoorbeeld vision-systemen. Een voorbeeld hiervan is een cel die bestaat uit een 3D-printer,
pick-and-place-robot en een spuitgietmachine waarin
autonoom een continu-vezelversterkte insert wordt
gemaakt, dat eventueel wordt nabewerkt en via tussenopslag of just-in-time wordt geplaatst in de spuitgietmal en verwerkt tot eindproduct.” Integrale optimalisatie van zo’n proces is nu slecht goed mogelijk
omdat de apparaten onderling niet kunnen communiceren.

Nieuw centrum TPAC geopend

De start van dit project valt samen met de inrichting
van het Saxion ThermoPlastic composites Application
Centre (TPAC), waarvan begin september de officiële
opening plaatsvond. In het TPAC wordt in samenwerking met marktpartijen pre-competitief onderzoek
gedaan naar het gedrag van tpc’s, naar toepassingen
en naar de verwerkingsprocessen om de toepassingen
mogelijk te maken. Begin 2018 zal het TPAC worden
uitgebreid met een complete productiecel die bestaat
uit een robot, een oven en een spuitgietmachine en
een aparte robotcel. Het onderzoek krijgt hiermee
belangrijke nieuwe mogelijkheden om het gehele proces van materiaal en ontwerp tot (bijna-)industriële
geautomatiseerde productie van tpc’s te demonstreren, aldus Saxion. (HH)
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