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Vooraan

Belgischebedrijvenstaanopzucht
vanzelfherstellendematerialen
TOBE STEEL,

GENT

F
ilip Du Prez toont een rubberen
strook en knipt die met een
schaar in twee stukken. Hetma-
teriaal is niet kleverig.Wanneer
hij de twee uiteinden enkele se-
conden tegen elkaar houdt, vor-

men ze vanzelf terug één stevig geheel. Du
Prez trekt aanhet rekbaremateriaal en van
de breuk is nietsmeer temerken (zie foto’s
onderaan). Filip Du Prez is hoogleraar aan
deUGentenhoofdvandeonderzoeksgroep
polymeerchemie, waar ze kunststoffen be-
studeren. ‘Wat ik nu laat zien, is Reverlink,
eenzelfherstellendrubberdatdoordeFran-
sechemiegroepArkemawerdontwikkeld in
2008.Zeplandeneenspeelgoeddraakopde
markt tebrengenwaarvankinderenstukken
konden knippen en terugplaatsen. Uitein-
delijk zijnzenietdoorgebroken,omdathet
flexibelemateriaal weinig interessant was
voor industriële toepassingen.’
Bij onderzoekaandeUGent staandie in-

dustriële toepassingenwel centraal. In een
consortiummetdeVUBendebedrijvenBe-
kaert (staaldraad),Recticel (schuimrubber),
Allnex (verf),ArcelorMittal (staal) enDevan
(chemie) zijn ze begonnenmet de fase van
eenproductontwerp (leeskaderstuk). ‘Alsal-
les vlekkeloos verloopt, zullen binnen vijf
jaar onze eerste zelfherstellende verflagen
opdemarktkomeninverschillendetoepas-
singen’, zegtDuPrez. ‘Gsm-, tablet- en com-
puterbehuizingenwaarbij krassen vanzelf
verdwijnen,autolakdiezijnoorspronkelijke
glans herstelt, staaldraad die bij beschadi-
gingvandetoplaagnietbegint te roestenen
ga zomaar door.’
Naast de zelfherstellende toplagendeed

doctoraatsstudent Xander Hillewaere een
anderebelangrijke stap,met eenpublicatie
in het hoogaangeschreven vaktijdschrift
‘AdvancedFunctionalMaterials’.Hillewaere
ontdekte een chemische samenstelling
waarmeeookmassievekunststoffenzichzelf
weer aaneen kunnen lijmen als er breukjes
enkrassenontstaan. ‘Dechemicaliëndiege-
bruiktworden, zijn goedkoop, niet schade-
lijkenzorgenvooreensnelle enstevigever-
bindingonafhankelijkvandeweersomstan-
digheden’, zegtHillewaere. ‘Daardoor isdeze
techniek voor industriële toepassingen in-
teressanterdandebestaandesystemen.’Hij
verwacht datmet demethode binnen tien
jaar zelfherstellende scheepsrompen en
windmolens opdemarkt kunnen komen.

Wedloop
‘De mogelijkheden lijken eindeloos,’ zegt
Hillewaere. ‘Alle kunststofvoorwerpen die
zwaarbelastwordenendie ietsmogenkos-
ten,komeninaanmerking.Als jenubijvoor-
beeld met een motorhelm valt, ontstaan
binneninkleineonzichtbarebreukjeswaar-
door die helm onbetrouwbaar wordt. Met
zelfherstellende kunststof kan je dat pro-
bleemoplossen en gaat zo’n helm veel lan-
germee. Anderemogelijkheden zijn onder
andere fietskaders, tennisracketsofhockey-
sticks.’
‘Wanneer verschillende soorten kunst-

stof zichzelf repareren,wordenuwproduc-
tenveelduurzamer’, zegtDuPrez. ‘Bijwind-
molens, vliegtuigenenschepenkan jeenor-
mekostenbesparendoordatzemindervaak
opnon-actiefmoeten voor onderhoud.’ Hij
benadruktweldathet voorvliegtuigenniet
vanzelfsprekend wordt om commercieel
door te breken, omdat de luchtvaart zeer
strikte productnormenoplegt.
België is zeker niet het enige land waar

nieuwe toepassingenworden onderzocht.
Landen zoals de VS en Nederland staan al
ver in het onderzoek en ook in Duitsland,
SpanjeenChinazoekenzenaarzelfhelende
technieken. ‘Het is echt eenwedloop’, zegt
Hillewaere daarover. Een jaar geleden
bracht het Zuid-Koreaanse elektronicabe-
drijf LG deG Flex smartphone opdemarkt
waarbij kleinekrasjes indeachterzijdevan-

zelf verdwijnen bij opwarming. Ook in de
auto-industriewordende eerste stapjes ge-
daan.DeautoconstructeurNissanheeftvoor
hetmodel Infiniti FX 50S een autolakwaar-
bijkleinekrasjeszichzelfherstellendoordat
zonlicht het elastische materiaal vanzelf
weer doet ‘samenklitten’.
‘Het verschil isdatdieherstellendesyste-

mengeen gebruikmaken vanmicrocapsu-
lesdieopenbarstenendebeschadigingop-
vullen’, zegt Hillewaere. ‘Met hun techniek
zijn ze afhankelijk van de buitentempera-
tuurofhetzonlicht, terwijldeproductendie
wijgebruikenookwerkenbij vriestempera-
tuur, een enormcommercieel voordeel.’
Hetonderzoeknaarzelfherstellendema-

terialen gebeurt in Vlaanderen onder de
koepel van het onderzoekscentrumStrate-
gic InitiativeMaterials. Naast deklagen en
kunststoffen is er ookeenprogrammavoor
zelfhelendbeton. Voor het onderzoek naar
zelfherstellende materialen is een budget
van 7,4miljoen euro beschikbaar, waarvan
6,5miljoen vandeVlaamse overheid. Bijna
1miljoen komt vande bedrijven zelf.

Onderzoekers vandeUGentdoeneenbelangrijke stap inautomatischherstellendematerialen.
Samenmetdiversebedrijvenkunnenbinnenvijf jaarde eerste industriële toepassingen inde
markt komen. ‘Binnen tien jaar zijn zichzelf reparerendewindmolens en scheepsrompenmogelijk.’

HOE WERKT KUNSTSTOF MET HERSTELLENDE MICROCAPSULES ?

Herstellende microcapsule: 0,1 millimeter groot

Microcapsules met

lijm worden in de

kunststof verwerkt

Bij het ontstaan van

kleine scheurtjes

breken deze open

Door een chemische

reactie wordt het

scheurtje gevuld

Bron : UGent

Soortgelijke microcapsules worden ook in verflagen gebruikt.

Deze zijn dan nog kleiner (0,001 millimeter groot)

(hersteltijd: 1-5 dagen)
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TOEPASSINGEN
IN DE BELGISCHE
INDUSTRIE

Recticel

Een van de trekkers van het ‘zelfhe-

lend programma’ in Vlaanderen is

Recticel. De schuimrubberfabrikant

wil de zelfherstellende capsules ge-

bruiken als bescherming voor matras-

sen en andere toepassingen met

schuimrubber. Voor de autodivisie

test het bedrijf in Latem ook applica-

ties voor zelfherstellende zetels en

autodashboards waarin krasjes van-

zelf verdwijnen, zodat de glans be-

houden blijft.

Allnex

Demultinational Allnex, wereldleider

in toplagen voor auto’s, is in het on-

derzoekscentrum in Drogenbos bezig

aan de ontwikkeling van diverse zelf-

herstellende verftoepassingen. Allnex

verwacht tegen 2018 zijn eerste auto-

matisch helende materialen op de

markt te brengen. Naast autolak

waarin kleine krasjes automatisch ver-

dwijnen, zitten ook toplagen voor con-

sumentenelektronica zoals gsm-

covers, tablets en computers in de

pijplijn.

Bekaert

De Belgische wereldleider in geavan-

ceerd staaldraad wil een omhullende

beschermingslaag gebruiken die zich-

zelf herstelt en zo roestvorming voor-

komt. Voor het bevestigingssysteem

van kroonkurken bij champagnefles-

sen kan corrosie worden tegenge-

gaan. Bekaert is wereldleider in die ni-

chemarkt en denkt een oplossing te

hebben voor de minikrasjes die onver-

mijdelijk ontstaan bij het opspannen

van de staaldraad. Ook voor hekken

wil het staalbedrijf de technologie ge-

bruiken. De eerste toepassingen zou-

den tegen 2019 op de markt komen.

Devan

Voor de chemische productie van mi-

crocapsules die de lijm bevatten om

materialen te herstellen wordt het in

Ronse gevestigde Devan een belang-

rijke toeleverancier. Het Oost-Vlaamse

bedrijf is al actief in de productie van

microcapsules met geur- en antibac-

teriële stoffen die in textiel en matras-

sen verwerkt worden.

Professor Filip Du Prez (links) en doctorandus Xander Hillewaere met op het bord (een deel van) hun chemische formule.
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