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Resultaat Project

Slim verbinden door optimalisatie van 3D beton printen

4TU.Bouw Lighthouse project ‘Optimising 3D concrete printing’
Het ‘Optimising 3D concrete printing’ project, een samenwerking tussen 
TU Eindhoven, het BEMNext lab van de TU Delft en White Lioness 
technologies uit Amsterdam, streeft er naar de kennis over het 3D printen 
van beton te vergroten en te verdiepen en zo dichter bij een full-scale 
toepassing te komen. Om dit doel te bereiken wordt er, aan de hand van 
de 3DCP printer van de TU/e, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
en beperkingen van de huidige beton print techniek. Daarnaast worden 
er diverse testen uitgevoerd om de materiaaleigenschappen van 3D 
geprint beton te verkrijgen. Het printproces heeft namelijk invloed op het 
materiaal(gedrag), en gedegen onderzoek naar deze invloed wordt 
nu voor het eerst uitgevoerd.

Op basis van de gevonden eigenschappen van zowel 
het 3D printproces als materiaal wordt door het BEMNext lab en 
software ontwikkelaars van White Lioness technologies, vervolgens 
topologische optimalisatie software geschreven. Met deze software 
kunnen ontwerpen voor verschillende betonnen objecten gemaakt worden 
die niet alleen een geoptimaliseerd materiaalgebruik kennen, maar ook 
daadwerkelijk printbaar en betrouwbaar zijn. 

Om aan te tonen dat dergelijke technieken op korte termijn toepasbaar 
zijn in bouw en infra wordt een proefobject, een vloer, geoptimaliseerd en 
uitgevoerd met de 3D printer. Deze vloer zal een stap zijn naar een eerste 
constructief betrouwbare, geoptimaliseerde, 3D geprinte betonnen 
object wereldwijd.
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Optimalisatie
Met behulp van softwarematige optimalisaties kan een ontwerp gemaakt worden dat optimaal presteert op 
vooraf geselecteerde criteria. Een voorbeeld is topologische optimalisatie, waarin materiaal in een ontwerp 
dat constructief niet benut wordt uit het ontwerp wordt verwijderd. Op die manier kan een zeer gunstig 
materiaalgebruik behaald worden.
Andere optimalisatie methoden kunnen worden gebruikt om ontwerpen te creëren die op niet-constructieve 
criteria optimaal presteren, bijvoorbeeld de kortste route voor een verbinding of minimale impact op de 
omgeving. Door meerdere verschillende optimalisaties te combineren, in een zogenaamde multidisciplinaire 
optimalisatie (MDO), kunnen ontwerpen gemaakt worden die de objectief beste oplossing vormen voor 
gebruik in de specifieke context van het project.

Dergelijke ontwerpen zoeken vaak de rand op van wat mogelijk of toegestaan is, omdat hier doorgaans 
de meest efficiënte ontwerpen te vinden zijn. Bij gebruik van conventionele bouwmethoden moet er altijd 
rekening gehouden worden met uitvoeringsbeperkingen, waardoor volledig geoptimaliseerde objecten 
doorgaans niet (veilig)vervaardigd kunnen worden. De toegenomen overeenkomst tussen (virtueel) ontwerp 
en het gerealiseerde bouwwerk bij 3D printen maken dat deze techniek geheel nieuwe mogelijkheden biedt 
voor toepassing van optimalisaties in bouw en infra.

3D printen van beton
De interesse in het 3D printen van beton als bouwmethode is de afgelopen jaren sterk toegenomen, en 
niet zonder reden; de mogelijke besparingen in bouwtijd en arbeidskosten zijn potentieel enorm en de 
vormvrijheid kan enorm toenemen. Inmiddels zijn de eerste volledig 3D geprinte betonnen bouwwerken 
een feit.
Een tot nog toe onderbelicht voordeel van het 3D printen van bouwwerken is de toegenomen precisie van 
het bouwproces. Waar bij conventionele bouwmethoden het verschil tussen het ontwerp en het resulterende 
bouwwerk aanzienlijk kan zijn, zijn de discrepanties tussen het (virtuele) ontwerp en het uiteindelijke object 
bij 3D printen veel kleiner. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor uitvoeringsfouten significant kleiner, en kan 
er dusdanig ontworpen worden dat het materiaal maximaal benut wordt.

Het 3D printen biedt tevens de mogelijkheid om tegen geringe extra kosten unieke objecten te maken, die 
precies ontworpen zijn voor gebruik in een specifieke locatie. Het voordeel van een dergelijke benadering 
ten opzichte van bijvoorbeeld gebruik van prefab elementen is de mogelijkheid om een object verregaand 
te optimaliseren.

Het ‘Optimising 3D concrete printing’ project kan worden beschouwd 
als een eerste stap richting een nieuwe manier van ontwerp en 

uitvoering. Door de combinatie van topologische optimalisatie en 
3D printen worden lichtere en efficiëntere ontwerpen realiseerbaar. 
Daarnaast zijn er, door toepassing van MDO, mogelijkheden om de 

invloed van dergelijke objecten op de omgeving zo gunstig mogelijk te 
laten zijn. Zo kan men bijvoorbeeld door lichtinval of zichtlijnen mee te 
nemen in de optimalisatie, tot viaducten komen die zowel met minder 

materiaal te realiseren zijn als minimale overlast voor de omgeving 
leveren. De waarde van een dergelijke benadering is dus 

uit te drukken in zowel economische, ecologische 
als maatschappelijke dimensies.

White Lioness
t e c h n o l o g i e s

Geometrische optimalisatie printpad

Om de topologische optimalisatie van het vloerelement uit te voeren, is er een optimalisatie code ontwikkeld. 
Met behulp van deze code wordt in een iteratief proces de meest optimale verdeling van het materiaal voor 
de materiaaleigenschappen en de belastingsvorm bepaald. Dit proces beslaat meerdere iteraties waarvan 
er enkele hierboven geillustreerd zijn. Er is begonnen met een vierkant massief element en uiteindelijk 
is er een optimalisatie verkregen waarin er materiaal wordt bespaard, bij een gelijkblijvende prestatie en 
veiligheid.
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Een studie is gestart naar de geometrische optimalisatie van het printpad van de 
3D beton printer. In deze studie wordt er onderzoek gedaan naar de problemen 
die ontstaan bij het meshen van complexe geometriën (bijv. scherpe bochten), 
zodat uiteindelijk een vloeiende vorm geprint kan worden. Deze methode kan ook 
voordelen hebben voor de stap naar full-scale optimalisatie waar rekenkracht 
nog steeds een probleem is.

Voor meer informatie, neem contact op met 
dr.ir. Jeroen Coenders (jeroencoenders@white-lioness.com)


