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Praktisch

Data en plaats

24 april, 2, 8, 16 en 23 mei 2017
Telkens van 18 tot 21.30 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Inschrijven

Schijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 700 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen 
uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw KMO-
portefeuille. Meer informatie op  
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Sessie 5 – Dinsdag 23 mei 2017

Wrap-up en financiële impact van het transitieproces
Door Jan Verhaeghe, VDL Fibertech Industries

Aan de hand van ervaringen uit het verleden wordt een 
analyse gemaakt over het ontstaan van de “valley of death” 
bij projecten waarbij, voor het bekomen van belangrijke 
extra eigenschappen bij bestaande producten, nieuwe 
materialen en nieuwe technieken gebruikt worden. Dit in 
een KMO-omgeving. De ontwikkeling van nieuwe compo-
sietprocessen hebben bijvoorbeeld geleid naar belangrijke 
gewichtswinsten in voertuigtechniek. Spin-offs naar lucht-
vaarttoepassingen doorlopen nog steeds dezelfde cycli.

Meestal begint een project met opeenvolgende, incremen-
tele, beheersbare innovatiestappen om enkele extra speci-
fieke eigenschappen toe te voegen aan de reeds bestaande. 
Die stappen kunnen echter door diverse invloeden snel 
evolueren naar een radicaal karakter, zowel door gebruik 
van materialen als door het evolueren van de productie-
processen. Het eindproduct moet wel aan bepaalde 
markteisen (technisch en commercieel) blijven voldoen 
en daarbij enkele specifieke extra eigenschappen hebben 
die de eindklant overtuigt om in een nieuwe technologie te 
stappen. 
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Trends in design en productie: 
van metaal naar kunststof

Doelstelling

Veel designers en producenten zijn nog niet voeldoende 
vertrouwd met de voordelen van plastics, ook al is de  con-
versie vanuit de metaalsector al meer dan een halve eeuw 
bezig. Bij dit proces wordt al te vaak een 1 op 1  vertaling 
gehanteerd, met vaak zowel letterlijk als figuurlijk desas-
treuze gevolgen.

In deze vijfdelige reeks belichten vakspecialisten de talrijke 
mogelijkheden en aandachtspunten bij design en pro-
ductie in kunststoffen. Aan de hand van cases krijgt u een 
overzicht van de beschikbare materialen en productietech-
nieken, voor zowel thermoplastische en thermohardende 
kunststoffen als composietmaterialen. Naast de technische 
implicaties van een radicale wijziging in design en productie 
worden ook de financiële gevolgen onder de loep genomen.

Doelgroep

Maakbedrijven, productdesigners, technische aankopers, 
machinebouwers, …

Organisatie

Stuurgroep Wetenschap &  
Technologie van het Postuniversitair Centrum

Programma

Sessie 1 – Maandag 24 april 2017

Trends in design en productie: cases
Door Steven Dehollander, General manager Pilipili, Frederic 
Lietaer, ElIET NV, Franky Vanhooren, Vanhooren Polyesters 
Brugge

Aan de hand van enkele cases uit verschillende sectoren 
worden verscheidene transities van metaal naar kunststof 
gepresenteerd. Onder andere staalkabel geleiders voor hoog-
tewerkers, machine afscherming voor weefgetouw, silicone 
mallenbouw en kunststof prototypes gieten komen aan bod.

Sessie 2 – Dinsdag 2 mei 2017

Materialen en productietechnieken van thermoplasten
Door Wim Grymonprez, New Business Development Manager 
Plastics at VKC-Centexbel

• Thermoplasten situatie als materiaal
• Voor- en nadelen
• Enkele commodity thermoplasten en hun toepassingsgebied
• Verwerkingstechnieken voor thermoplasten 

Sessie 3 – Maandag 8 mei 2017

Productietechnieken van composieten  
en thermohardende kunststoffen
Door prof. Jan Ivens, Faculty of Engineering Technology, KU 
Leuven

• Inleiding: welke criteria spelen een rol bij de keuze van  
 een productieproces?
• Overzicht van de productieprocessen voor composieten  
 en thermoharders 
   Open mould manufacturing Filament winding,  
   spray-up & Hand lay-up

   Pultrusie en continu lamineren
   Autoclave en out-of-autoclave productie op basis 
   van prepregs
   Resin transfer moulding (RTM, VARTM, HP-RTM,  
   RTM light, Resin infusion)
   Hoge druk injectietechnieken (injection molding van  
   thermoplastische composieten, Reaction Injection  
   Molding (RIM) en RRIM)
   Compression moulding met SMC, BMC, GMT, LFT; 
   Liquid Compression Molding
   Thermoforming en thermoforming based hybrid  
   manufacturing
• Afwerkingsaspecten: verspanend bewerken, verbindings- 
 technieken, oppervlakteafwerking

Sessie 4 – Dinsdag 16 mei 2017

Materiaaleigenschappen van composieten en  
thermohardende kunststoffen
Door prof. Wim Van Paepegem, Department of Materials, 
Textiles and Chemical Engineering, UGent

• Inleiding tot composieten (vezels, polymeren, voor- en  
 nadelen)
• Overzicht van materiaaleigenschappen van  
 composieten en thermohardende kunststoffen 

 Fysische eigenschappen (densiteit, thermische  
   stabiliteit, thermische uitzetting,…)

 Mechanische eigenschappen van composieten  
   (stijfheid, sterkte)

 Typische opbouw van composieten en sandwich  
   composieten

 Aandachtspunten voor ontwerp en “onverwacht”  
   gedrag van composieten onder belasting
• Aantal voorbeelden van toepassingen in diverse  
 sectoren (luchtvaart, sport, energie, transport,…)


