SERIE

Deel drie van de zesdelige serie over Rethink

Innovatieve
oplossingen voor
een kleinere footprint
De rubber- en kunststofindustrie heeft duidelĳk de weg naar verregaande verduurzaming ingeslagen. Talrĳke
voorbeelden – en niet alleen van de laatste tĳd – laten zien dat innovaties op allerlei deelgebieden leiden tot
betere processen en betere producten. Voor de buitenwereld is dat niet altĳd in z’n volle omvang zichtbaar, terwĳl
de sector veel in huis heeft om trots op te zĳn. Het Rethink-initiatief is in het leven geroepen om met concrete
voorbeelden te laten zien hoe de industrie structureel werkt aan een betere toekomst. Kritiek gaat zĳ daarbĳ zeker
niet uit de weg. In een zesdelige serie gaat Kunststof Magazine in op de elementen die een rol spelen bĳ Rethink
en kĳken we naar de vĳf verbeterrichtingen die simultaan opgepakt worden. Na het artikel over recycling in de
vorige uitgave is nu de Re van Reduce aan de beurt. Veel bedrĳven zetten in op de reductie van grondstoffen en
energie en verminderen daarmee hun ecologische voetafdruk.
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Met ruim zeshonderd zonnepanelen is Dragon Plastics geheel zelfvoorzienend voor zijn stroom. Foto: Dragon Plastics.
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Slĳtage verminderen
Dat het bij Reduce om veel meer gaat dan
verpakkingen, bewijst Mitsubishi Chemical
Advanced Materials. Het bedrijf levert een
kunststof kabelschijf voor mobiele en havenkranen. De schijf wordt ook gebruikt voor het
leggen van pijpleidingen en kabelsystemen
rond olieplatforms en offshore windparken. ‘Het
grote voordeel is dat de staalkabels die door de
schijf heen lopen veel minder snel slijten dan
bij de stalen kabelschijven; zo’n zes keer minder
snel’, zegt QESH-manager Jan Spenkelink.
De kabelschijf van Mitsubishi Chemical Advanced Materials wordt wereldwijd bij circa dertig
procent van alle mobiele en havenkranen
toegepast. In landen waar het bedrijf nog geen
voet aan de grond kreeg, ligt dat eerder aan de
geldende normering dan aan het product zelf,
want de kunststof kabelschijf leidt tot een aantoonbare besparing. Spenkelink: ‘De besparing

Mede dankzij kunststof leidingsystemen komt in Nederland het lekkerste drinkwater uit de kraan.

zit ‘m in het vervangen van de staalkabels. Dat
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energie te besparen, biedt het relatief nieuwe

Kaiteki, wat je vrij kunt vertalen als Maatschap-
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ced Materials haar energieverbruik verder
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ook bij afnemers steeds belangrijker wordt. We
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gehalveerd. Daarnaast gebruiken we milieu-

al spelen de kosten bij het merendeel van de

triële productietechniek om snel en nauw-

vriendelijke kleurstoffen en komen er door het

klanten nog altijd de grootste rol.’

keurig complexe objecten te maken’, zegt Erik
de Ruijter, directeur Beleid en Advies bij de
NRK. ‘3D-printing is een manier om producten
die uit verschillende onderdelen bestaan, in
één keer te maken. Dat is een directe besparing op materiaal. Reserveonderdelen hoeven
niet langer op grote schaal te worden geproduceerd en op voorraad te worden gehouden.
Deze kunnen door gespecialiseerde bedrijven
worden gemaakt op het moment dat ze nodig
zijn. Producten die zodanig zijn ontworpen dat
onderdelen direct kunnen worden vervangen,
worden veel langer gebruikt. Zo overstijgt
de technische levensduur de economische
levensduur, ontstaat er minder waste en dus
een kleinere footprint op de aarde.’
Om de nieuwe productiemethode op grote

Mitsubishi Chemical Advanced Materials levert een kunststof kabelschijf die staalkabels beter geleidt en slijtage

schaal van de grond te krijgen, moet nog wel

vermindert. Foto: MCAM.

het nodige gebeuren. De Ruijter: ‘De kwaliteit
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van de producten is nog onvoldoende stabiel

bereikt door de inzet van recyclaat. ‘Zo wordt
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zegt directeur Roger Loop van BureauLeiding,
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de experimentele fase duidelijk voorbij. Het

het kenniscentrum voor kunststof leidingsys-

innovatie op het gebied van vezelversterkte

staat niet langer in de kinderschoenen, maar

temen. ‘Europese wetgeving staat het gebruik

kunststoffen, modelling en design & manu-

gaat nadrukkelijk richting volwassenheid. Om
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facturing verloopt zeer snel. We kunnen met

die reden zullen steeds meer in 3D-printing

toe. Bedrijven onderzoeken wel de mogelijk-
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heden en schakelen daarmee voor op mogelijke
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waterbedrijven met gebruik van algoritmen de

om deze ontwikkeling te continueren en waar
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Méér doen met minder

mogelijkheden om minder meters te maken,

Voor de NRK is het ultieme doel dat steeds meer
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Over Rethink

producten in functionaliteit toenemen, maar

van gebruikers. Dezelfde capaciteit dus, maar
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gen gaat, wordt jaarlijks circa 1 procent materi-
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een gezamenlijk initiatief van de kunststofpro-

aalreductie gerealiseerd. De totale footprint van

compacte netwerken kunnen voldoen.’
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industrie, haar producten en de recyclers onder
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dus méér doen met minder materiaal’, zegt De

Rethink aan bod: Reuse. n

Rethink-partners
Federatie NRK
De NRK behartigt de belangen van de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie (omzet 8,8 miljard euro, 95% MKB bedrĳven, 35.000
werknemers). De bedrĳven leveren een grote variatie aan modules en (eind)producten voor toepassingen in de industrie, handel,
bouwnĳverheid, verpakkingsindustrie en gebruik door consumenten. De (indirecte en directe) export bedraagt ruim 65%. De sector
groeit gemiddeld met 3% per jaar. Bĳ de NRK zĳn circa 450 bedrĳven aangesloten, geclusterd in 20 brancheverenigingen. Met 145
ledenbedrĳven is NRK Verpakkingen daarvan de grootste. Ongeveer 35% van de totale Nederlandse omzet betreft consumenten- en
industriële verpakkingen. MVO, een gezond klimaat, duurzame ontwikkeling, inzet van biomassa en circulaire economie staan voor
de NRK centraal, maar ook veilige en gezonde werkomstandigheden.
Voor verder informatie zie de website: www.nrk.nl

PlasticsEurope
PlasticsEurope is de Europese belangenvereniging voor de kunststoffenproducerende industrie, met centra in onder andere Brussel,
Frankfurt, Londen, Madrid, Milaan en Parĳs. Het Nederlandse kantoor bevindt zich in Den Haag.
PlasticsEurope heeft meer dan honderd leden, samen goed voor 90% van de totale polymeerproductie in Europa. Binnen Europa
werken meer dan 1,5 miljoen mensen in de kunststoffen- en rubbersector. De gezamenlĳke omzet van de betreffende bedrĳven
bedraagt meer dan 340 miljard euro.
Voor meer informatie zie de website: www.plasticseurope.org
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