Interview

Ontmoet de man
achter het masker.
Wanneer 3M wetenschapper John Bryant een nieuw ademhalingsmasker
ontwikkelt, dan test hij deze persoonlijk in reële omstandigheden om zo
tot nieuwe inzichten te komen.
John legt uit: “Ik vind het prototype in reële
omstandigheden dragen, zoals in een
warme en zweterige gymzaal of bij het
klussen, de beste manier is om inspiratie
te krijgen voor nieuwe ontwerpen die
comfortabel zijn om te dragen en gebruikers
de beste bescherming bieden tegen
gevaarlijke deeltjes.
“Om een nieuw product te ontwikkelen
is een mix van wetenschappelijk inzicht,
leren van technieken gebruikt in andere
industrieën, gezond verstand en trial-anderror nodig. De wetenschapper moet ook
nieuwsgierig zijn en werken voor een bedrijf
dat begrijpt dat uitvindingen gedeeltelijk
ontstaan door te experimenteren. Dat is
bij 3M het geval. Een van de beste dingen
van werken bij 3M is immers dat we als
technische werknemers 15% van onze tijd
kunnen besteden aan het ontdekken van
en ‘spelen’ met technieken en ideeën die
ons interesseren. Dit leidde al tot enkele van
onze beste uitvindingen.”

Biografie
ŔŔ John heeft een diploma
elektrotechniek, een postgraduaat
in milieutechniek en een
masterdiploma in productie
en marketing.
ŔŔ Hij werkte bij de Britse regering
vooraleer hij in de jaren 80 toetrad
tot het technisch team van 3M
in Bracknell.
ŔŔ 18 maanden later trok hij
naar de fabriek van 3M in
Gorseinon, Wales. Daar werkte
hij als procesingenieur mee aan
de productielijn voor luiertape.
ŔŔ Vervolgens ging hij naar de fabriek
voor ademhalingsmaskers van 3M
in Newton Aycliffe, Durham, waar
hij zijn wetenschappelijke kennis van
luchtstroom en warmteoverdracht
toepaste bij de ontwikkeling
van ademhalingsmaskers.
John Bryant van 3M gebruikt wetenschap om ons te helpen comfortabel te ademen.
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John Bryant met Chris Henderson die net als Des Curran ook deel uitmaakte van het ontwikkelingsteam voor
het eerste opvouwbare masker uit drie delen van 3M.

John heeft een diploma in elektrotechniek
en een postgraduaat milieutechniek. Zijn
eerste job was voor de Britse regering.
Hij vertelt: “Ik besliste al snel dat werken
voor 3M me meer kansen zou bieden. In
de jaren 80 ging ik dan ook aan de slag
bij het technisch team van Bracknell, waar
ik hielp faciliteiten, gebouwen en processen
te onderhouden.”
Na 18 maanden trok John naar de fabriek
van 3M in Gorseinon, Wales. Daar werkte hij
als procesingenieur mee aan de productielijn
voor luiertape om vervolgens naar de
fabriek voor ademhalingsmaskers in Newton
Aycliffe, County Durham, te trekken.
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John: “Ik trok naar het ontwikkelingsteam in
Aycliffe om mijn wetenschappelijke kennis
van luchtstroom en warmteoverdracht
toe te passen bij de ontwikkeling
van ademhalingsmaskers van de
volgende generatie. Ik volgde ook
managementsstudies en behaalde
een masterdiploma in productie
en marketing zodat ik het volledige
productontwikkelingsproces beter
kon begrijpen.
“Ik ontwierp nieuwe producten
voor de Europese markt, zoals een
ademhalingsmasker voor wielrenners om
hen te beschermen tegen luchtvervuiling
en werkte ook met het team van de VS aan
enkele gezamenlijke ontwikkelingen. Die
omvatten onder meer de ontwikkeling van
het 3M™ CoolFlow™ ventiel, dat helpt om de

warmtestromen in het ademhalingsmasker
te reguleren. Het esthetische design werd
gedeeltelijk geïnspireerd op het design
van de grille van een Chevrolet Corvette
Stingray uit 1959.
John stond ook aan het hoofd van het
ontwikkelingsteam (waar ook Chris
Henderson en Des Curran deel van
uitmaakten) dat het eerste driedelige platte
en opvouwbare ademhalingsmasker van
3M ontwierp en zo een nieuwe standaard
voor comfort en gebruiksgemak creëerde.

De 3M™ Aura™ stofmaskers zijn
de volgende stap in de evolutie
van ademhalingsmaskers en het
resultaat van het voortdurende
streven van 3M om het comfort
te verhogen.
Hij vertelt: “We weten dat comfort
de belangrijkste drempel is voor arbeiders
om zich met een ademhalingsmasker
te beschermen tegen verontreiniging.
Daarom vinden we onze eigen
technologieën voortdurend opnieuw
uit om het comfort en de pasvorm te
verbeteren en zo veilige werkomgevingen
te creëren zonder productiviteitsverlies.
“Cupvormige wegwerpmaskers werden
50 jaar geleden voor het eerst gelanceerd
door 3M. Daarna volgde een masker met
twee panelen. Het eerste driedelig ontwerp
brachten we in 1997 op de markt. Dit

ontwerp was het gevolg van uitgebreid
onderzoek naar hoe een tweedimensionale
verpakkingsvorm omgevormd kan worden
tot een driedimensionale vorm wanneer het
masker gedragen wordt. We onderzochten
ook een aantal daarmee verband houdende
technieken, zoals origami!
“Om de beste oplossing te vinden
voor het dragen van een product op
de huid, keken we ook hoe uitvinders
gelijkaardige problemen in het verleden
hadden aangepakt. We gingen tot 200
jaar terug en onderzichten patenten in
verband met ademhalingsmaskers, luiers
en bokshandschoenen om te kijken hoe ze
ontworpen en gemaakt waren.
“We testen een nieuw ontwerp in het lab,
maar vragen ook aan klanten om het in
de praktijk te testen en ons hun feedback
te geven. Vervolgens optimaliseren we het
ontwerp en testen we het opnieuw, totdat
we een finaal product hebben dat het
meest natuurlijke gevoel geeft.”
John vult aan: “Ik hou ervan om kennis,
wetenschap en ervaring toe te passen
en zo een product te creëren dat mensen
echt willen dragen en dat bijdraagt tot een
betere, gezondere wereld. Het geeft mij
veel trots en voldoening om te weten dat
onze producten mensen beschermen die
actief zijn in verschillende industrieën.”

