ONDERZOEK 3D-PRINT GHISLAINE ORTMANS

(VOOR)ONDERZOEK
Een onderzoek dat begon als materiaal onderzoek, naar hoe
materialen bewerkbaar zijn nadat ze geprint zijn. Het creeren
van een beweegbaar materiaal, door het te verhitten. Hierdoor
is het voor een bepaalde tijd flexibel, om het vervolgens in een
nieuwe vorm te brengen.
In eerste instantie gewerkt met zelf geprinte delen, en deze
bewerkt op verschillende manieren. Vervolgens er voor gekozen om met afvalmaterialen van de 3d-printer te werken, om
het een nieuwe toepassing te geven.
Het weken in pure aceton, hierdoor ontstaat een flexibeler,
rubber achtig materiaal. Op zoek naar een eventuele mogelijkheid om toe te passen als textiel.
Vervolgens meer gaan verdiepen in manieren om 3d-prints om
te zetten naar een beweegbaar textiel. Het printen van schakels, die beweegbaar in elkaar zijn. Het printen van bepaalde
patronen die herkenbaar zijn als textiel patronen. Vormen die in
elkaar over gaan, en in elkaar passen.
Hiermee patronen en texturen creeren die de indruk geven
van een textiel, en eventueel ook bruikbaar zijn als textiel.

ONDERZOEK
Vervolgens verder gegaan met het idee om ‘afval’ van de
3d-printer een nieuwe toepassing te bieden. Delen die fout
geprint zijn, opgehoopt materiaal, ondersteuningsmateriaal of
uit de nozzle gelopen overbodig materiaal. Ook mogelijkheden
om met de draad zelf te werken, die nog niet door de printen
is gegaan.
Een nieuwe manier van het creeren van een textiel. Afval materiaal verwerken tijdens het weefproces van een stof. Hierdoor
mogelijkheden tot ontstaan van nieuwe patronen, doordat de
draden die opgespannen zijn, de draden die geweven worden
en de plastike stukken gaan samenwerken.
Het ontstaan van openingen of verdikkingen in het stof, of bepaalde spanningen. De veranderingen die ontstaan in het gebruik van een bepaalde binding.
Benoemen van de binding.
Benoemen van de voorgaande toepassing van het geprinte
materiaal.
Benoemen van wat er te zien is, en verandert is.
Benoemen van een eventuele toepassing voor het textiel, wat
hier de voor en nadelen van zijn.

Bij dit textiel is er gebruik gemaakt van een witte plastic dat doordat
er instellingen van de printer niet juist waren zichzelf is gaan ophopen,
waardoor er klonters zijn ontstaan.
Deze ‘klonters’ zijn vervolgens geweven tussen een dunne donkerblauwe draad, waardoor er verdikkingen in het textiel zijn ontstaan.
Doordat het een dunne draad is, en het een verhouding van 2 op 8
is, is het een behoorlijk strakke binding. Maar doordat de draden dun
zijn, en de klonters van het plastic niet flexibel zijn ontstaan er openingen in het textiel. Dit komt doordat de draden niet helemaal tot de
volgende draad aangeduwd kunnen worden, omdat er een deel van
plastic tussen zit.

In dit textiel zitten ophopingen van grijs plastic, die ontstaan zijn bij het
printen. Doordat hij ‘in de lucht is gaan printen’ is het plastic gewoon
gaan doorlopen, en horizontale lijnen gaan trekken die niet op elkaar
hebben gekleefd. Hierdoor zijn er stukken ontstaan waar de lijnen
meer op elkaar zitten, en waar ze los van elkaar zijn.
Deze delen van plastic zijn geweven tussen een donkerder grijze textiel, die iets dikker is dan de hoofddraad.
Doordat de stukken plastic behoorlijk flexibel zijn, omdat het lossere
draden zijn die op sommige plekken aan elkaar vast zijn, kunnen de
draden die er tussen geweven worden beter tot aan de volgende
draad geduwd worden. Ze worden hierbij niet heel erg tegengehouden door het plastic dat er tussen zijn.
Doordat de draad dus goed aangesloten kan worden aan de volgende draad, ontstaan er minder gaten in het textiel. Daardoor word het
patroon ook minder verstoord, en blijft het meestal goed doorlopen.

In dit textiel zijn witte stukken ondersteuning van een geprint object
verwerkt in het textiel. Doordat de printer instellingen niet goed waren,
zijn het geen rechte horizontale lijnen op elkaar, maar is er een soort
organisch patroon ontstaan.
Deze delen van plastic zijn geweven tussen donkergrijze draden, die
iest dikker zijn dan de hoofddraden.
De stukken plastic zijn plat, en sommige behoorlijk breed. Hierdoor
zouden er op sommige plekken behoorlijke veranderingen in het patroon ontstaan. Maar doordat het mogelijk is om de stukken plastic
tijdens het weven om te klappen, kunenn de draden toch goed tegen elkaar geduwd worden. Hierdoor zijn er niet veel veranderingen of
ontbrekingen in het patroon ontstaan.

In dit textiel zijn delen gebruikt die als een vierkant om een 2 kleurige
print geprint worden. Hier wordt het materiaal nog uitgesmeerd, zodat
er niet 2 kleuren gemengd worden, maar het mooi op elkaar ligt. Er
ontstaat dan wanneer dit vlak in reepjes geknipt wordt, een patroon
dat een soort raster heeft aan de binnenkant.
Er is gebruik gemaakt van een groene garen om tussen de vaste draden in te weven, die op verschillende plekken verdikkingen heeft.
Doordat de reepjes plastic dun zijn, en er ook verschillende diktes zijn
in het garen, gaat dit mooi in elkaar op. De dikkere plekken van het
plastic, en de dunnne plekken van het garen vullen elkaar aan. Hierdoor ontstaat er wel een verandering in het patroon, maar deze ontstond ook al doordat de draad uit verschillende diktes ontstond.
Verder is er gebruik gemaakt van een platbinding, die er voor zorgt
dat het een strak en vast geheel is. De plastike delen zorgen hierbij
niet ervoor dat dit erg veel verstoord wordt.

In dit textiel zijn er lichtgrijze/witte delen geweven, die geprint waren als
ondersteuning van een object. Doordat deze delen goed geprint zijn,
ontstaan er dunne en egale delen van plastic.
Er is gebruik gemaakt van een dikke witte draad (wol) om tussen het
dunnere grijze draad in te weven.
Doordat er gebruik is gemaakt van een dikke draad, word de binding
automatisch losser. Dit komt ook doordat de draad niet overal even
dik is, en flexibel mee beweegt.
Op veel plekken in het textiel zijn er geprinte delen tussen gelegd,
hierdoor zijn er op veel plekken een soort van golven in het patroon
ontstaan. Er zijn niet echt gaten ontstaan, doordat het een dikkere
draad is en het flexibel mee beweegt wanneer het tegen de volgende
draad aangeduwd wordt tijdens het weven.

In dit textiel zijn delen gebruikt die als een vierkant om een 2 kleurige
print geprint worden. Hier wordt het materiaal nog uitgesmeerd, zodat
er niet 2 kleuren gemengd worden, maar het mooi op elkaar ligt. Er
ontstaat dan wanneer dit vlak in reepjes geknipt wordt, een patroon
dat een soort raster heeft aan de binnenkant.
De delen zijn samen geweven met een dunne donkergroene draad.
Doordat de stukken plastic dun zijn, kunnenn de geweven draden
goed aangeduwd worden. Hierdoor zijn er niet veel verstoringen in
het patroon te zien, en loopt dit goed door.

In dit textiel zitten stukken grijs plastic verwerkt die als ondersteuning
van een object geprint zijn. Doordat niet alle lagen goed op elkaar gehecht zijn, zijn er op sommige plekken openingen ontstaan die organisch ogen.
Er is gekozen om met meerdere witte draden in een keer te weven,
die als een klos aan elkaar zitten. Hierdoor lijkt het alsof er met dikker
garen geweven is, en ontstaat er een grover effect.
Ondanks dat er gebruik is gemaakt van een platbinding, de strakste
binding die bestaat, is er een losser textiel ontstaan. Dit komt doordat
er met dikke stukken draad en grote stukken plastic is gewerkt.
Bij dit stuk zijn zijn er niet op een willekeurige manier de stukken plastic
in het stuk geweven, maar is er steeds een hele rij gevuld met plastic.
Hierdoor wordt het patroon niet veel aangepast, waardoor er geen
open plekken zijn. Alleen bij de overgangen van het ene stuk plastic
naar het andere is te zien dat er een kleine verschuiving ontstaat.

In dit textiel zijn stukken plastic die als ondersteuning gebruikt worden
bij het printen van een object geweven. Dit is strak op elkaar geprint,
met een semi transparant plastic.
Tussen de vaste draden is er gebruik gemaakt van blauw dikker garen. Doordat het een niet al te vaste binding is, en het garen dikker is
ontstaat er daardoor ook een losser geheel.
Doordat het een losser geheel is, kunnen de draden wel goed doorgeduwd worden naar de volgende draad tijdens het weven. Hierdoor
ontstaan er niet veel gaten in het patroon.
Ook omdat het een losser geheel is, verschuiven de delen plastic
omhoog wanneer de spanning van het stof afgehaald worden.

Een onderplaat van een geprint stuk is in willekeurige stukken gebroken, en vervolgens verwerkt in het textiel.
Er is geweven met een dunne groene draad, dunner dan de grijze
hoofddraad. Omdat er gebruik is gemaakt van dun draad in combinatie met een strakke binding is er een plat en strak stuk geweven stof
ontstaan.
De stukken plastic zijn ten opzichte van de draden er grof en groot,
hierdoor zijn er duidelijke ontbrekingen in het patroon te zien. De draden kunnen niet goed doorgeduwd worden naar de volgende draad
tijdens het weven.

Een onderplaat van een geprint stuk is in willekeurige stukken gebroken, en vervolgens verwerkt in het textiel.
Tussen de vaste draden is geweven met een dikkere grijze draad.
Hierdoor is het mogelijk om tijdens het weven de draden goed tegen
elkaar te duwen.
Hierdoor zijn er wel veranderingen in het patroon ontstaan, rondom
de stukke plastic zijn golvendere bewegingen dan op de stukken
waar dit niet gebruikt is. Maar er zijn geen openingen of gaten ontstaan.
Er is gebruik gemaakt van een behoorlijk losse binding, en de dikke
draden zorgen ook voor een losser geheel. De stukken plastic zorgen
er niet voor dat het stuk textiel minder stabiel wordt.

In dit textiel zijn stukken plastic die als ondersteuning gebruikt worden
bij het printen van een object geweven. Dit is strak op elkaar geprint,
met een semi transparant plastic.
Tussen de hoofd draden zitten dikkere witte draden geweven, in een
behoorlijk losse binding.
Doordat het een losse binding is, en de draden niet goed aan elkaar
geduwd kunnen worden doordat het brede vlakken plastic zijn, zijn er
veranderingen in het patroon ontstaan.
Er ontstaan golven om het stuk plastic heen, en ook op plekken zijn
er gaten ontstaan waar de draad elkaar niet aanraakt.

De witte delen plastic in dit textiel zijn ontstaan tijdens het printen
doordat er delen niet op elkaar zijn gaan plakken. Hierdoor is de printer in de lucht gaan printen, en op plekken gaan doorlopen.
Daardoor zijn er kleine klontjes en slierten ontstaan die op delen aan
elkaar vast zitten.
Er is gebruik gemaakt van donkergroen dikker garen om tussen de
vaste draden in te weven.
Doordat de geprinte delen vaak dunnere delen hebben, zijn ze als het
ware op bepaalde punten in het textiel gehaakt. Hierdoor steken er
grote delen plastic uit het textiel. Hierdoor wordt het patroon wel verstoord, wat duidelijker wordt omdat er een schuine binding is, maar
ontstaan er geen openingen in het textiel.

In dit textiel zijn delen gebruikt die als een vierkant om een 2 kleurige
print geprint worden. Hier wordt het materiaal nog uitgesmeerd, zodat
er niet 2 kleuren gemengd worden, maar het mooi op elkaar ligt. Er
ontstaat dan wanneer dit vlak in reepjes geknipt wordt, een patroon
dat een soort raster heeft aan de binnenkant.
Er is gekozen om met een dikkere grijze draad te weven, dat op
sommige plekken verdikkingen of verdunningen heeft. Hierdoor gaan
de stukken plastic en de draden mooi in elkaar op, en vullen de verdikkingen of dunne plekken elkaar aan.
Er is wel een verandering van het patroon te zien, maar het is verdeeld over het hele stuk textiel. Doordat de verschillende diktes van
het garen en het plastic elkaar aanvullen zijn er nergens gaten ontstaan.

In dit stuk textiel zijn stukken draad die nog niet door de printkop gegaan zijn verweven in het stof. Hierdoor zijn ze erg stijf, en staan ze
nog in een ronde vorm.
Tussen de vaste draad is er een platte blauwe draad gebruikt om
mee te weven. Doordat de draad op sommige plekken recht op is
gaan staan, zijn er veranderingen in het patroon ontstaan.
Doordat de stukken plastic draad over de hele breedte getrokken zijn,
ontstaan er niet veel veranderingen in het patroon. Er is wel te zien
dat de vaste draad anders reageert op het plastic dan op de blauwe
draden, waardoor er een ander patroon ontstaat.

In dit stuk textiel zijn stukken draad die nog niet door de printkop gegaan zijn verweven in het stof. Hierdoor zijn ze erg stijf, en staan ze
nog in een ronde vorm. Maar doordat de draad in kleinere stukken
verdeeld is over het textiel, is er niet veel te merken van de rondere
vorm.
Tussen de vaste draad is er een platte blauwe draad gebruikt om
mee te weven. Doordat de draad op sommige plekken recht op is
gaan staan, zijn er veranderingen in het patroon ontstaan.
Doordat het een dikkere draad is, en de stukken plastic niet breed
zijn, ontstaan er geen gaten of veranderingen in het patroon.

Wanneer er een draad wordt toegedient, fillament loading, komt
vervolgens de plastic gesmolten uit de printkop. Wanneer je dit laat
doorlopen vallen de draden op elkaar, en blijft dit in de rondere vorm
wanneer het weer afkoelt. Dit is vervolgens verwerkt in het textiel.
Tussen de hoofd draden is een iets dikkere grijze draad verwerkt, die
niet alleen verdikkingen op plekken heeft, maar ook verschillende tinten grijs bevat.
Doordat de draden in ronde vormen zijn, zijn er veel openingen tussen de draden. Dit is ook te zien in het textiel, dat hierdoor verschillende openingen tussen de binding krijgt. Het is een flexibele vorm van
het plastic, maar doordat er toch een bepaalde spanning op staat
veert het terug waardoor er openingen ontstaan zijn in de binding.
Hierdoor is er ook een duidelijke verandering ontstaan in het patroon.

In dit textiel is er gebruik gemaakt van de eerste laag van een geprint
object. Hierdoor heeft het weinig dikte en een glad oppervlakte.
Tussen de hoofd draden is er gebruik gemaakt van een dun lichtgroen draad ok mee te weven. En doordat de dunne draad in combinatie met de dunne hoofd draden in een strakke binding geweven
zijn, is er een vast textiel ontstaan.
Er is duidelijk te zien dat er een verandering in het patroon is. Dit is
ontstaan doordat er dunne draden zijn gebruikt en een strakke binding, die worden afgewisseld met toch wel grote stukken plastic. De
draden kunnen hierdoor op sommige plekken niet goed aan elkaar
aansluiten, waardoor er openingen rondom de plastic ontstaan.

In dit stuk textiel zijn draden lynaflex geweven, die nog niet door de
printkop heen gegaan zijn. Doordat de draden flexibel zijn zijn deze
niet krom gaan staan door op de rol te zitten, zoals bij het eerdere
stuk textiel.
Er is gekozen om met een dikkere grijze draad te werken, die op verschillende plekken kleur overlopen heeft.
Doordat de draad flexibel is, en over de hele breedte mee getrokken
is, zijn er geen veranderingen in het patroon ontstaan. Er is in eerste
instantie niet eens te zien dat er gebruik is gemaakt van een 3d-print
plastic. Waardoor het lijkt alsof er gewoon gebruik is gemaakt van 2
verschillende soorten draad in kleur en dikte.

In dit textiel zijn stukken plastic die als ondersteuning gebruikt worden
bij het printen van een object geweven. Dit is strak op elkaar geprint,
met een semi transparant plastic.
Tussen de vaste draden is er gebruik gemaakt van een lime-kleurige
vilt draad, die een stuk dikker is dan de vaste draad.
Doordat er gebruik is gemaakt van een losse binding en dikke draden
is er een losse textiel ontstaan. En doordat de draden niet strak op
elkaar geweven zijn, hebben de stukken plastic de ruimte gekregen
om omhoog te gaan staan. Er zijn hierdoor wel golvende bewegingen
om het plastic heen ontstaan, maar geen gaten rondom het plastic.

In dit textiel zijn witte stukken ondersteuning van een geprint object
verwerkt in het textiel. Doordat de printer instellingen niet goed waren,
zijn het geen rechte horizontale lijnen op elkaar, maar is er een soort
organisch patroon ontstaan.
Tussen de vaste draden is er gebruik gemaakt van een dunne donker groene draad, die in een strakke binding geweven is. Doordat de
stukken plastic dikker zijn en een groot oppervlakte hebben, is er een
duidelijke verandering in het patroon ontstaan. Er ontstaan golvende
bewegingen rondom het plastic, waardoor het zigzag patroon op bepaalde plekken weg valt.

Een onderplaat van een geprint stuk is in willekeurige stukken gebroken, en vervolgens verwerkt in het textiel.
De draad die tussen de vaste draad geweven is bestaat als het ware
uit meerdere dunne draden, die een kleur overloop hebben van donkergrijs naar zwart.
Doordat er gebruik is gemaakt van een hele losse binding, zijn de
stukken plastic zich losser gaan bevinden in het textiel. Hierdoor is het
mogelijk om de draad strak rondom het plastic te weven, maar op
bepaalde plekken is het toch van het plastic af gaan staan. Hierdoor
zijn er dus duidelijke veranderingen in het patroon ontstaan, en ook
op sommige plekken openingen.

CONCLUSIE
Uit een onderzoek naar de mogelijkheden van toepassingen
van afalresten van 3d geprintte objecten binnen het weven van
textiel is gebleken dat dit voor interresante resultaten zorgt.
Wanneer geprinte delen worden toegepast tijdens het weef proces ontstaan er veranderingen in het bestaande patroon. Dit is
dan zowel te zien, doordat er golvende bewegingen of gaten op
plekken ontstaan. Maar ook te voelen doordat bepaalde geprinte delen flexibeler zijn dan de anderen, veranderen ze ook in de
flexibelheid van het textiel.
Verder zijn ook de eigenschappen van de binding hierdoor verandert. Door bepaalde plastike delen ontstaat er een lossere
binding dan wanneer hier geen plastic tussen geweven werd.
Hierdoor liggen de draden losser in zijn geheel, waardoor delen
ook flexibeler worden.
Voor veel textielen zijn er mogelijkheden voor toepassingen binnen de mode of het interieur. Bepaalde stoffen zijn namelijk heel
flexibel, of nemen juist makkelijk bepaalde vormen aan. Ook
nemen sommige stoffen een beeld met zich mee, die goed
passen binnen een bepaald interieur.

TOEPASSING
Bij dit textiel zijn er delen plastic die als het ware tussen
de draden gehaakt zijn. Hierdoor steken er meerdere
delen uit het textiel, als een soort 2e laag.
Hierbij kan ik het me voorstellen dat dit wordt toegepast
binnen de mode. Er zou hierbij een kleding stuk ontworpen kunnen worden, waarbij delen of het hele kledingstuk vol zou zitten met deze uitstekende delen. Hierdoor
gaat het eruit zien alsof er iets is gaan groeien vanuit de
textiel.
Het textiel is goed bruikbaar als kledingstuk omdat het
ondanks de toegevoegde plastik flexibel is gebleven, en
dus comfortabel in het dragen.
Bij deze staal is er gebruik gemaakt van korte plastike
haakjes, dit effect kan natuurlijk verergerd worden door
langere delen plastic te nemen. Hierdoor kan er ook
meer gespeeld worden met het patroon, wanneer er
verschillende lengtes in gebruikt worden.

Dit textiel zou geschikt zijn als toepassing binnen een
interieur, waarin het toegepast zou kunnen worden als
gordijnen stof.
Het is een stevige en weinig licht doorlatende stof, waardoor de (slaap)kamer goed donker zou blijven.
De toegevoegde stukken plastic hebben organische
vormen, en zouden vergeleken kunnen worden met
sneeuw vlokken of wolken.
De combinatie met de kleur grijs zorgt er voor dat de
suggestie hiermee alleen maar groter wordt, doordat er
een contrast ontstaat.
Doordat het een speels patroon is, en dus lijkt op
sneeuwvlokken of wolken, is het vooral geschikt voor
kinderkamers. Hiermee zorgt de kleur grijs van de rest
van het textiel er voor dat het voor zowel een meisjes of
jongens kamer geschikt is.

Ondanks dat er plastic aan dit textiel toegevoegd is, is
het erg flexibel gebleven. Dit komt doordat de gebruikte
plastic al flexibel was, en hierdoor opgaat in de rest van
de geweven textiel.
Doordat het een flexibele en zachtere uitstraling heeft, is
in eerste instantie niet te zien dat er een plastic door de
textiel geweven is.
Hierdoor is het textiel goed in te zetten bij de stoffering
van bijvoorbeeld banken of stoelen. Doordat het deze
flexible eigenschappen heeft kan het mooi rondom leuningen of bochten heen gezet worden.
Het zal niet gaan breken of scheuren door beweging,
en men zal niet merken dat er gebruik gemaakt is van
3D-printbare materialen.

In tegenstelling tot de vorige textiel waar hele draden in
de breedte in het textiel geweven zijn en waar niet merkbaar is dat het plastic is, is dit hierbij erg merkbaar. Dit
door de draden heen geweven plastic is erg stug, en is
de vorm aan gaan nemen van de rol waarop hij zat.
Ik zie hierbij mogelijkheden binnen kledingstukken, waar
de vorm van de plastic aangepast zal kunnen worden
naar aanleiding van de plek waar dit textiel zit.
Wanneer er dus mouwen gemaakt worden waarbij er
recht op staande schouderstukken getoond willen worden, kan er voor gekozen worden om op deze plekken
de plastic er doorheen te weven.
Hierbij kan er van te voren door middel van hitte de vorm
gemaakt worden, waarin de textiel moet gaan staan.
Nadat de stukken plastic tussen de draden geweven
zijn neemt het stuk textiel de vorm aan van het plastic.

