
  
Pagina 1 van 11 

STICHTING 
RESERVEFONDS 
TEXTIELRESEARCH

Bij TexAlert 6e jaargang nummer 4Bij TexAlert 6e jaargang nummer 4

Robotisering in de kledingindustrieRobotisering in de kledingindustrie

Komt de textielproductie terug Komt de textielproductie terug 
naar Europa?naar Europa?

Infectiedetectie ook voor textiel in Infectiedetectie ook voor textiel in 
de gezondheidszorg?de gezondheidszorg?

Google gaat in smart textilesGoogle gaat in smart textiles

Wanneer gebruik je welke hotmelt?Wanneer gebruik je welke hotmelt?

3D print en geheugenmaterialen 3D print en geheugenmaterialen 
toegepast in textieltoegepast in textiel

Adidas in duurzaamheidAdidas in duurzaamheid

Polyestervezel nanovezels met op Polyestervezel nanovezels met op 
maat gemaakte eigenschappenmaat gemaakte eigenschappen

Smart materials: een groeiend Smart materials: een groeiend 
aantal toepassingenaantal toepassingen

Een garen als batterij, in een Een garen als batterij, in een 
continu proces vervaardigdcontinu proces vervaardigd

Nog even bio composietNog even bio composiet

Kapok herontdekt?Kapok herontdekt?

Tactiele eigenschappen van textiel Tactiele eigenschappen van textiel 
metenmeten

Grafeen, het materiaal van de Grafeen, het materiaal van de 
toekomsttoekomst

Koolstof composiet recyclingKoolstof composiet recycling

José Teunissen naar Londen José Teunissen naar Londen 
College of FashionCollege of Fashion

Recurf: Textiel, biocomposieten enRecurf: Textiel, biocomposieten en
biomaterialenbiomaterialen

En dan nog even dit …En dan nog even dit …

ColofonColofon

In dit nummerIn dit nummer

   December 2015                                       Jaargang 6, nummer 4

Robotisering in de kledingindustrie

Het maken van kleding is complex en 
vergt veel vaardigheid. Het automatise-
ren van kledingconfectie is een uitdaging
waar veel onderzoek naar is. In het ver-
leden was er het EU-research programma
Leapfrog, waarin automatisering van de 
kledingproductie werd nagestreefd. Een 
groot probleem was de handling van 
flexibel en vervormbaar textiel om deze 
op een goede wijze te kunnen positione-
ren ten opzichte van de naaikop. Dit pro-
bleem lijkt nu opgelost te zijn door Soft-
Wear Automation in de VS. 

Deze onderneming is er in geslaagd om 
met high speed camera's en beeldver-
werking grip te krijgen op de veranderin-
gen van het textiel tijdens het productie-
proces. Door in feite de garens te tellen,
kan de aanvoer van textiele panden zo 
worden geregeld dat de mechanische 
vervorming in beide panden gedurende 
het naaiproces precies gelijk is. Hierdoor
kan dus een perfecte naad worden ver-
kregen. 

Daarnaast heeft de onderneming een ma-
chine ontwikkeld die de aan elkaar ge-
zette panden van werkstation naar werk-
station kan verplaatsen. Deze machine is

gemakkelijk programmeerbaar zodat in 
principe veel verschillende onderdelen 
verplaatst kunnen worden. Het is echter 
nog niet zo dat nu al een compleet kle-
dingstuk zoals een T-shirt of spijkerbroek
op deze wijze automatisch in elkaar ge-
zet kan worden. 

Kledingproducenten verwachten echter 
veel van deze technologie, omdat deze 
de arbeidskosten aanzienlijk kan verla-
gen en het daardoor ook economisch 
aantrekkelijk wordt om dichter bij huis 
te produceren. En dat heeft dan weer 
veel logistieke voordelen.

Daarnaast wordt er veel verwacht van 
technieken om onderdelen van produc-
ten al in de vorm te produceren. Een 
voorbeeld hiervan is de Flyknit van Nike, 
waarbij het bovenste deel van de schoen 
in de juiste vorm wordt geproduceerd. 
En deze vorm van automatisering schept 
dan ook weer mogelijkheden voor mass 
customization

Meer info:
http://www.leapfrog-eu.org 
http://www.economist.com 

Productietechnologie

2015 is alweer aan het eind. Het is een 
jaar geweest van tegenstrijdigheden. 
Veel aandacht voor duurzaamheid, maar 
grondstoffen die bijna historisch laag ge-
prijsd zijn. Veel aandacht voor innovatie,
maar een overheid die steeds minder 
geld uittrekt voor innovatie. En Europese
onderzoeksprogramma's die praktisch on-
bereikbaar zijn geworden voor traditio-
nele sectoren zoals de textiel- en kle-
dingindustrie. 

Toch zien we in Nederland en de landen 
om ons heen weer veel initiatieven om 
juist de textiel- en kledingindustrie weer
terug te halen. Voorbeelden zijn er in 
Engeland en Zweden, maar ook veel Ne-
derlandse regio's en steden, zoals de Me-
tropoolregio Amsterdam, Schiphol, Alme-
re en Arnhem, kijken naar de mogelijk-
heden om rond duurzaamheid en textiel 

weer industriële activiteit en werkgele-
genheid te creëren.  

Dat de textiel- en kledingindustrie kan-
sen biedt voor innovatie blijkt ook uit 
het feit dat grote, nog niet textielgerela-
teerde, ondernemingen in textiel en kle-
ding investeren. Met name de ontwikke-
ling van smart textiles heeft bij deze be-
drijven de aandacht getrokken. 

Hoewel 2015 misschien voor een aantal 
niet heeft gebracht wat ze ervan ge-
hoopt hadden, zijn er toch veel licht-
puntjes te ontdekken voor degene die ze
wil zien. In deze TexAlert hebben we ge-
tracht deze lichtpuntjes wat beter zicht-
baar te maken.

Rest ons, het team van TexAlert, u een 
heel voorspoedig 2016 te wensen. 

Bij TexAlert 6e jaargang nummer 4

http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21651925-robotic-sewing-machine-could-throw-garment-workers-low-cost-countries-out
http://www.leapfrog-eu.org/LeapfrogIP/main.asp
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Komt de textielproductie terug naar Europa?

In de vorige TexAlert werd aandacht be-
steed aan een Chinese investering in een 
spinnerij in de VS. Maar ook in Europa 
wordt weer geïnvesteerd in nieuwe pro-
ductietechnologie en worden nieuwe on-
dernemingen opgezet. 
Een voorbeeld hiervan is de opening van 
een nieuwe katoenspinnerij in Engeland, 
30 jaar nadat de laatste katoenspinnerij-
en daar hun deuren hebben gesloten. En-
glish Fine Cottons investeert 5,8 miljoen 
ponden (circa 8 miljoen Euro) in het op-
zetten van een nieuwe spinnerij die luxe 
garens moet gaan produceren voor zowel
de locale markt als voor export. De nieu-
we onderneming zal ca. 100 nieuwe ar-
beidsplaatsen creëren.

Het is opmerkelijk dat er opnieuw wordt 
geïnvesteerd in het maken van garens 
voor de luxe kledingindustrie in Enge-
land. De meeste investeringen vinden 
tenslotte plaats in technisch textiel. Uit 
een studie, het Alliance Project,  blijkt 

dat er tot 2020 mogelijk 20.000 nieuwe 
banen in de Engelse textiel- en kledingin-
dustrie kunnen worden gecreëerd, waar-
bij een toegevoegde waarde van 12,5 
miljard Euro kan worden gerealiseerd. De
terugkeer van de textiel- en kledingindu-
strie in Engeland wordt gesteund door de
Engelse overheid die hiervoor ruim 135 
miljoen Euro voor heeft gereserveerd, als
onderdeel van een veel groter re-indus-
trialisatie beleid.

Ook in Zweden wordt werk gemaakt in de
textielindustrie. Het gaat hierbij vooral 
om de productie van viscose garens uit 
hout en textiele afvallen. Het project 
wordt door de Zweedse overheid ge-
steund met een bedrag van circa 5 mil-
joen Euro. Het project wordt opgezet om
op een duurzame wijze textiele vezels te
kunnen gaan maken. De verwachting is 
dat tot 2050 de wereldvraag naar textie-
le vezels nog sterk zal toenemen (met 
een factor 3 volgens de Zweden) en dat 

hiervoor alternatieven moeten komen 
naast de olie-gebaseerde vezels. Het pro-
ject is een strategisch initiatief om in 
Zweden een non-woven en textielindu-
strie op te bouwen.

In Nederland kennen we dergelijke initia-
tieven vanuit de overheid en het be-
drijfsleven (nog) niet. In het kader van 
het actieplan van de branche-organisa-
ties MODINT, VGT en INRetail en op basis 
van de routekaart tapijt en textiel van  
MODINT kan geconcludeerd worden dat 
er ook in Nederland ruimte is om te in-
vesteren in de revival van de textiel- en 
kledingindustrie. Wie neemt het voor-
touw?

Meer info:
http://www.innovationintextiles.com 
http://colour.sdc.org.uk 
http://www.business-sweden.se 

Productie

Infectiedetectie ook voor textiel in de gezondheidszorg?

Bacteriële infectie komt veel voor en is  
een gevaarlijke complicatie bij wonden. 
Vroegtijdige opsporing is dus belangrijk 
en kan, mits vroeg genoeg ontdekt, zelfs 
voorkomen dat er antibiotica moet wor-
den gegeven. 

Een groep onderzoekers in het Verenigd 
Koninkrijk ontwikkelden een nieuwe "in-
telligente" textiel dat fluorescerend 
groen verkleurt bij het begin van een in-
fectie. Een belangrijk signaal voor de be-
handelende artsen.
  
Het huidige prototype bestaat uit een 
textiel dat is geïmpregneerd met een gel
dat is verzadigd met microcapsules waar-
in een fluorescerende kleurstof is inge-
bouwd. Bij een reactie met bacteriën ko-
men die kleurstoffen vrij en geven die 
kleurverandering. Het is nog niet bij 
mensen getest maar dat is wel in de 
planning opgenomen. 
Het hoofdbestanddeel van het product is 
een gehydrateerde agarose film waarin 
de kleurstof microcapsules zijn opgeno-
men of gedispergeerd.

De werking is als volgt: alle wonden wor-
den gekoloniseerd door bacteriën, vaak 
met ziekteverwekkende soorten. In lage 
concentraties is dat geen probleem en 
worden ze door ons immuunsysteem ver-
wijderd. Maar als ze zich sterk gaan ver-
meerderen ontstaat een probleem. 
Een van de problemen is het ontstaan 
van een laagje bacteriën waarbij een 
slijmerig laagje wordt gevormd, de bio-
film, waarmee de bacteriën zich kunnen 
verdedigen tegen het immuunsysteem.  
Als de concentratie hoog genoeg wordt, 
gaan deze films, met daarin dus de bac-
teriën, toxines produceren. Deze toxinen

kunnen de capsules doorboren en daarbij
komen de kleurstoffen vrij. De 
kleurstoffen gaan fluoresceren bij 
contact met de biofilm. Het aangebrach-
te materiaal gaf na 4 uur een duidelijke 
reactie op de besmetting.  

De huidige methodes zijn vaak onnauw-
keurig of indirect, zoals de eiwit detectie
of ATP methodes. Of ze zijn complex en 
kosten veel tijd, zoals het bepalen van 
kiemgetallen waar een kweek voor ge-
maakt moet worden.

Het aardige van deze ontwikkeling is dat 
dit in textiel, verbandmateriaal bijvoor-
beeld, geïntegreerd zou kunnen worden. 
Bij verdere ontwikkeling moet het moge-
lijk zijn om voor specifieke bacteriën een
kleurreactie te verkrijgen. En in textiel, 
bijv. in ziekenhuis textiel, zou het een 
fraaie detector kunnen zijn voor het aan-
tonen van hygiëne problemen.

Meer info:
http://www.technologyreview.com
http://www.iflscience.com 

Technisch textiel

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/intelligent-dressing-detects-infections-wounds
http://www.technologyreview.com/news/544166/smart-bandage-signals-infection-by-turning-fluorescent/
http://www.business-sweden.se/en/Invest/inspiration/whats-new/local-production-of-woodbased-textiles-in-sweden/
http://colour.sdc.org.uk/2015/02/the-alliance-report-repatriation-of-uk-textiles-manufacture/
http://www.innovationintextiles.com/fibres-yarns-fabrics/king-cotton-comes-home-manchester-company-invests-58m-to-bring-cotton-spinning-back-to-britain/
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Google gaat in smart textiles
Na jaren van onderzoek en ontwikkeling 
lijken smart textiles in een stroomver-
snelling te komen. Grote bedrijven, ook 
van buiten de textiel- en kledingindu-
strie, investeren in de ontwikkeling en 
het op de markt brengen van smart texti-
les. Philips deed dat natuurlijk al langer, 
maar een bekende nieuwkomer is 
Google. En ook een in Nederland onbe-
kend bedrijf als Jabil Circuit (180.000 
medewerkers, 18 miljard US$ omzet) 
heeft de stap naar smart textiles gezet. 

Google's Advanced Technologies and Pro-
jects (ATAP) werkt in het project Jac-
quard aan de productie en de verwerking
van geleidende garens tot interactieve 
oppervlakken. Op het doek met geleiden-
de draden of structuren kunnen dan via 

een nieuwe technologie (Google zegt 
niet hoe, maar het zal iets zijn van “pick
and place”) elektronische componenten 
automatisch op het oppervlak worden 
aangebracht. De data die door de compo-
nenten worden verzameld, kunnen via 
een mobiele telefoon worden verwerkt. 
Terugkoppeling van de informatie kan 
dan via LED's of trillingen plaatsvinden.
In Googles ATAP worden innovatieve pro-
jecten uitgevoerd die een looptijd heb-
ben van maximaal 2 jaar. In die periode 
moet het project zich zover ontwikkelen 
dat er serieuze marktkansen ontstaan. 
Googles stelling is in dezen dat het pro-
ject anders hetzij door de wetenschap 
hetzij door de markt wordt ingehaald.

Jabil Circuit heeft medio 2015 Clothing+ 

overgenomen. Clothing+ richtte zich op 
de ontwikkeling van banden voor het op-
nemen van hartritmes. Deze technologie 
wordt nu verder ontwikkeld door Jabil 
Circuit in samenwerking met Suunto 
(draadloze signaaloverdracht) en First-
beat (data analyse hartritme). Jabil Cir-
cuit stelt dat de technologie voor smart 
textiles nu ver genoeg is ontwikkeld om 
met succes vercommercialiseerd te wor-
den. De productie van de smart textiles, 
Peak+, zal in China plaatsvinden.
  
Meer info:
https://www.google.com
http://www.theverge.com 
http://www.businesswire.com 
http://www.jabil.com 
http://www.innovationintextiles.com

Smart Textiles

Wanneer gebruik je welke hotmelt?
Hotmelts, of smeltlijmen, worden veel 
toegepast in de textielindustrie. Het zijn 
lijmen die meestal gemaakt zijn van 
thermoplasten, hoewel er ook thermo-
hardende hotmelts op de markt zijn, zo-
als de Epoxyhotmelts. Hotmelts komen 
voor in allerlei vormen van korrels tot 
vellen en pasta’s. Het is niet de bedoe-
ling om hier een totaal overzicht van de 
hotmelt technologie te geven, maar 
meer om een indruk te geven van de 
veelzijdigheid van dit gebied. In de tex-
tielindustrie (en tapijt!) worden hotmelts
vaak in vaste toestand op een van de op-
pervlaktes aangebracht en worden ge-
smolten bij temperaturen tussen 90 °C 
en 180 °C. In gesmolten of vloeibare toe-
stand worden ze dan in contact gebracht 
met het tweede oppervlakte. Het Olden-
zaalse bedrijf Klieverik heeft machines 
ontwikkeld waarmee dit op industrieel 
schaal kan worden uitgevoerd.

Hotmelt lijmen bestaan uit 100% vast 
materiaal. Er wordt dus geen water ge-
bruikt zoals in dispersie lijmen (drogen!).
Het is daarmee een redelijk milieuvrien-
delijke hechtingstechnologie. Toepassin-
gen zijn legio: van tapijt tot bh’s, van 
kostuum interlinings, zoals bij Permess in
Goor, tot het aanbrengen van schuimla-
gen in de meubelindustrie. In de textiel-
industrie is hotmelt technologie niet 
meer weg te denken, bijvoorbeeld in de 
productie van composieten en laminaten.
Hieronder een lijstje van de meest toe-

gepaste basis materialen voor hotmelts:
 Ethylene-vinyl acetate (EVA) copoly-

mers, heel veel toegepast, relatief 
goedkoop, maar met een matige 
binding. Tot ong 70oC toepasbaar

 Polyolefines (PO) (polyethylene, 
polypropyleen), ook veel toege-
past.

 Polybutene-1 en copolymeren 
 Amorf polyolefine (APO/APAO) 
 Polyamides (PA), high-performance 

hotmelts die in toepassingen tot 
200oC kunnen worden ingezet.

 Polyesters, ook hoge toepassings-
temperaturen

 Thermoplastisch polyurethaan 
(TPU), goede binding aan diverse 
oppervlaktes

 Polyurethaan (PUR), ook wel reac-
tieve urethanen voor hoge toepas-
singstemperaturen

 Styreen blok copolymeren (SBC), 
goede hechting bij hogere tempera-
turen en flexibel.

En zo zijn er nog enkele tientallen. De 
keuze wordt nog bemoeilijkt omdat er 
naast het basis materiaal allerlei toevoe-
gingen aanwezig zijn om de hotmelt op 
maat te kunnen maken. Bijvoorbeeld 
hechtingsverbeteraars (tackyfiers), was-
sen/vetzuren om de viscositeit te rege-
len, weekmakers, antioxidantia, UV sta-
bilisatoren, pigmenten, biocides, vlam-
werende middelen, antistatica en vul-

stoffen om de kosten te verlagen of om 
meer massa te verkrijgen.
Met andere woorden: hieruit kiezen is 
niet eenvoudig. De meeste producenten 
hebben dan ook uitgebreide tabellen 
waaruit de juiste hotmelt voor een speci-
fieke toepassing gekozen kan worden. 
Maar dan wel afgestemd op de karakte-
ristieken zoals die producent ze in zijn 
assortiment heeft.
Recent heeft SpecialChem een hotmelt 
selectie gids gepubliceerd op hun websi-
te. Die gids is bedoeld om basiskennis te 
presenteren, dus hoe ze werken, welke 
procesomstandigheden de werking beïn-
vloeden en hoe ze zijn samengesteld. De 
gids is voorzien van duidelijke schema’s 
en grafieken. Bij inloggen op een aange-
maakt account komt er nog veel meer 
kennis beschikbaar, zoals de  werkings-
principes met fraaie illustraties.

Het is dus een veelzijdige technologie 
met veel toepassingsmogelijkheden. 
Vooral van belang bij de huidige trend 
naar meer complexe en samengestelde 
producten waarbij combinaties van ver-
schillende materialen worden ontwik-
keld.

Meer info:
https://nl.wikipedia.org
http://adhesives.specialchem.com
https://en.wikipedia.org
http://www.textile-network.com
http://www.klieverik.com

Materialen

http://adhesives.specialchem.com/selection-guide/hot-melt-adhesives?lr=sas2015oct&li=100176597&m_i=woVwSYfxVloyWHLdfAmZ+dPlDtADShBg_ZwjTdSAHZqyv7tv09jND6s_9uM+skLz90mzeSyLQP8yUFVo5MGURq#utm_source=NL&utm_medium=EML&utm_campaign=sas2015oct
http://www.klieverik.com/products
http://www.textile-network.com/news-and-trends/the-and-8222;hotmeltsand-8220;-are-here_11700_en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot-melt_adhesive
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smeltlijm
http://www.innovationintextiles.com/talking-heads/interview-with-john-dargan-jabil-circuit-senior-vicepresident-and-ceo-of-clothing/
http://www.jabil.com/blog/8-Reasons-Why-Wearables-Are-Happening-Now.html
http://www.businesswire.com/news/home/20151201005996/en/Jabil-Clothing-Introduce-Smart-Garment-Solution
http://www.theverge.com/a/sundars-google/atap-lab-regina-dugan-google-io-2015
https://www.google.com/atap/project-jacquard/
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3D print en geheugenmaterialen toegepast in textiel

3D printen is nog steeds een jonge indu-
strie, ondanks dat de kennis hierover al 
in de jaren ’60 van de vorige eeuw be-
kend was. Pas na het op grote schaal be-
schikbaar komen van open source softwa-
re en goedkope hardware nam 3D printen
de omvang aan die we nu kennen. 

Natuurlijk is er op zo’n dynamisch gebied
veel ontwikkeling. Een ervan wordt 4D 
printen genoemd. In feite is dit 3D prin-
ten met shape memory materiaal. Maar 
wat is dan 4D printen? Om mee te begin-
nen, 4D printen bestaat niet. Probleem 
met dergelijke naamgevingen is dat het 
onze kijk op de werkelijkheid vertroe-
belt. 

Waar het bij deze ontwikkeling om gaat, 
is een 3D druktechniek die objecten 
maakt van slimme materialen die van ei-
genschappen, functionaliteit of vorm 
kunnen veranderen door externe prikkels
(bijvoorbeeld onderdompeling in water 
of blootstelling aan hitte, druk, stro-
ming, ultraviolet licht, of een andere 
bron van energie).

Dus hebben onderzoekers combinaties 
gemaakt van verschillende soorten kunst-
stoffen en vezels om slimme materialen 
te maken die zichzelf assembleren of van
vorm veranderen na 3D printing. Dit ge-
beurt dus na het printen. Ze noemen dat 
de vierde dimensie van het printen. 
Technisch onzin dus. Maar wel leuke mar-
keting!

Dat neemt niet weg dat 3D printen ook 
voor textiel toepassingen zeer interes-
sant is. Hieraan hebben we in eerdere 
TexAlerts al aandacht besteed. We kun-
nen printen op textiel, voor het aanbren-
gen van ornamenten of bijvoorbeeld ge-

leiders, maar ook kunnen we objecten 
printen die wellicht functies kunnen ver-
vullen die nu door textiel wordt vervuld. 

Een aantal zaken moet nog geoptimali-
seerd worden:

 het drukproces is relatief traag in 
vergelijking met andere methoden; 
het afdrukken van grote voorwerpen 
kan dagen duren

 er is een beperking ten aanzien van 
de materialen die kunnen worden 
gebruikt (de materialen die momen-
teel verkrijgbaar zijn, zijn nog niet 
zo sterk of effectief als bij andere 
moderne productieprocessen)

 3D printing van grote voorwerpen is 
nog lastig, hoewel er nu ook gebou-
wen geprint worden met beton.

 als je vormgeheugen of shape memo-
ry materialen wilt toepassen zijn 
deze nog traag bij het reageren op 
prikkels en beperkt tot kleine ver-
vormingen met te lage krachtop-
brengst.  

Hierbij een plaatje van een buisje dat na
printen door warmte van vorm is veran-
derd.

Logisch dat dergelijke toepassingen ook 
voor  textiele toepassingen interessant 
zijn.
Een recent voorbeeld is een jurk die uit 
een stuk in een productierun 3D geprint 
is (samenwerking tussen Shapeways en 
the Nervous System design studio).

Deze jurk, die kinematische jurk wordt 
genoemd, is gemaakt van duizenden 
driehoekige panelen die met elkaar zijn 
verbonden door scharnierachtige verbin-
dingen die kunnen vervormen onder in-
vloed van warmte. De jurk is gemaakt 
van 3D geprint nylon.
Er wordt dus een pakketje geprint dat de
hele jurk bevat en na het printen, door 
warmte ontvouwt dit pakketje zich tot 
een jurk. Elk element is dus stijf, maar 
door de flexibele scharnierachtige tus-
senstukken is het geheel flexibel en 
vouwbaar. Het is dus geen textiel in de 
gebruikelijke zin van het woord, maar 
het lijkt er wel een beetje op.

Kortom boeiende ontwikkeling voor de 
textielindustrie. 
Bedenken we daarbij dat dit type pro-
ductiesystemen in webbased netwerken 
kunnen worden opgenomen dan ontstaat 
er al gauw een beeld van een volledig 
gedigitaliseerde bedrijfstak. 

Meer info:
http://knowledge.ulprospector.com, 
http://wibnet.nl
http://3dprint.com

Nieuwe processen

http://3dprint.com/29151/4d-printed-dress-kinematics/
http://wibnet.nl/natuurkunde/dimension-bestaat-er-een-vierde-dimensie
http://knowledge.ulprospector.com/3164/pe-the-fourth-dimension/?utm_source=strongmail&utm_medium=email&utm_campaign=NewTrendTuesdayeNe%E2%80%A6
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Adidas in duurzaamheid
Innovatie en duurzaamheid gaan hand in 
hand. Sportmerken als Nike en Puma 
hebben dat in het verleden al laten zien 
met diverse producten en initiatieven op 
het gebied van product terugname en re-
cycling. Nu is ook Adidas dit pad betre-
den waarin duurzaamheid en innovatie 
samengaan. Adidas is leider van een EU-
project: 'Sport Infinity, researching into a
new breed of fully recyclable sporting 
goods', waarin wordt onderzocht hoe ver-
spilling van materialen tijdens productie 
en  materiaalrecycling van post-consu-
mer producten kunnen worden gecombi-
neerd. In het project wordt tevens geke-
ken naar de automatisering van de pro-
ductie, waarbij de klant zelf een deel 

van het ontwerp kan bepalen. Customi-
zation wordt dus realiteit. 

De automatisering van de productie vindt
plaats in Adidas' speedfactory. In deze pi-
lot wordt gekeken in hoeverre de produc-
tie van sportschoenen kan worden geau-
tomatiseerd. De eerste customized pro-
ductie vindt plaats bij Oechsler in  
Anspach (D). Deze ontwikkeling wordt 
gesteund door de Duitse overheid in het 
kader van hun 'High Tech Stategy 2020'. 
In dit programma staan automatisering 
door toepassing van ICT en duurzaamheid
door minder energiegebruik en materi-
aalverlies tijdens de productie centraal. 

Het lijkt erop dat Adidas met hun Speed-
factory en recycling de achterstand die 
ze (mogelijk) hebben op andere sportfa-
brikanten omzetten in een voorsprong. 
Dat hierbij gebruik gemaakt wordt van 
technologie en kennis die in Duitsland 
voorhanden is, maakt een snelle imple-
mentatie mogelijk. En wie weet gaat Adi-
das  in de nabije toekomst in Duitsland 
weer hun op maat gemaakte sportschoe-
nen produceren.

Meer info:
http://www.adidas-group.com 
http://www.adidas-group.com 
http://www.oechsler.com/ 

Milieu

Polyestervezel nanovezels met op maat gemaakte eigenschappen
Polyestervezels (PET) wordt breed toege-
past in de textielindustrie wegens de 
goede mechanische eigenschappen, lage 
dichtheid en chemische resistentie. In 
een aantal toepassingen is het hydrofobe
karakter polyestervezels lastig, zoals 
lage vochtopname, elektrostatische ei-
genschappen, pilling en vervuiling door 
olieachtig materiaal. Daarom zijn er nog-
al wat modificaties aan de polystervezel 
onderzocht om hierin verbetering te 
brengen zoals toevoegingen aan de vezel 
of veranderingen in de dwarsdoorsnede 
van het filament.  
Toevoegingen aan PET vezels of samen-
stellingen met nanodeeltjes, zijn bijvoor-
beeld nano deeltjes zoals ijzerdeeltjes,  
titaniumdioxide, montmorilloniet, calci-
umsilicaat, magnesiumhydroxide, silica 
en perliet. Het doel is dan steeds om PET
geschikt te maken voor high tech toepas-
singen in bijvoorbeeld elektronica, sen-
soren, filters en medische producten.

Elektrospinnen  is een effectieve werk-
wijze voor de productie van nanovezel 
non-wovenachtige materialen. Deze heb-
ben een poreuze structuur, zijn licht van 
gewicht en hebben een hoog specifiek 
oppervlak en dat maakt ze aantrekkelijk 
voor veel potentiële toepassingen zoals 
in filtratie, beschermende kleding en bi-
omedische toepassingen.

Onderzoekers aan het Department of 
Textile Engineering van de Uludag Uni-
versity in Turkije hebben de toevoeging 
van toermalijn deeltjes onderzocht. 
Toermalijnen hebben bepaalde unieke ei-

genschappen. Ze zijn piëzo-elektrisch, 
wat betekent dat als een kristal verhit of
samengedrukt, verschillende elektrische 
ladingen worden gevormd aan de beide 
uiteinden van het kristal. Zo ontstaat 
een elektrische potentiaal. Als er een ex-
terne elektrische potentiaal op het kris-
tal wordt uitgevoerd, vibreert het. 
Toermalijn (TM) is een natuurlijk boor si-
licaat mineraal.

Voor de liefhebber: toermalijn is  
AX3Y6(BO3)3 Si6O18(O, OH, F)4. De A kan
calcium of natrium zijn. De X kan be-
staan uit aluminium, ijzer, lithium of 
magnesium. De Y is normaal gesproken 
aluminium, maar kan ook chroom of ijzer
zijn. Op de positie van A kan wat kalium 
zitten, mangaan kan in X zitten en vana-
dium kan in Y gevonden worden, maar 
deze elementen komen niet vaak voor in 
de formules van de toermalijngroep.
Toermalijn kan ver-infrarode straling uit-
zenden, ontsmetten en kan water zuive-
ren. Toermalijn wordt gebruikt in elek-
tronische en smart materialen, cosmeti-
sche producten, tandpasta, verven en  

als ontsmettingsmiddel. Het is dus inte-
ressant om na te gaan of vezels voorzien 
van toermalijn interessant zijn voor me-
dische en andere toepassingen. 

De onderzoekers mengden 3% toermalijn 
poeder van 40–800 nm, in PET masterbat-
ches. De verkregen filamenten werden 
opgelost in dichloromethaan en trifluoro-
azijnzuur voor het elektrospinproces.
Vergelijking tussen de PET met en zonder
toermalijn  gaf de volgende resultaten: 
De aanwezigheid van toermalijn gaf ver-
hoogde elektrische geleidbaarheid met 
een factor 7 (tot 50 x10-4 S/cm). De con-
tacthoek nam af van 134 naar 113o, wat 
duidt op een betere bevochtigbaarheid.  
Interessant is dat de aanwezigheid van 
de zogenaamde negatieve ionen in de 
omgeving/lucht toeneemt van 1000 naar 
7000 deeltjes/cm3. Dit zou een positief 
effect op de gezondheid kunnen hebben 
en het aantal schadelijke deeltjes in de 
lucht kunnen verminderen (hoewel daar 
nog veel discussie over is). 
Interessant is dit zeker want het zou dit 
materiaal geschikt kunnen maken voor 
toepassingen voor gebruik in de gezond-
heidszorg, beschermende textielen, fil-
tratie, elektronische apparaten en medi-
sche toepassingen. Nu nog uitzoeken of 
dit op grote schaal ook werkt.

Meer info:
http://trj.sagepub.com
https://nl.wikipedia.org 
https://en.wikipedia.org 
http://www.electrostatics.net

Nanotechnologie

http://www.electrostatics.net/articles/air%20ion%20effects.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourmaline
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toermalijn
http://trj.sagepub.com/content/early/2015/11/20/0040517515617418.abstract
http://www.oechsler.com/
http://www.adidas-group.com/en/magazine/stories/specialty/farewell-recycling-infinity-cycling/
http://www.adidas-group.com/en/magazine/stories/specialty/adidas-future-manufacturing/
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Smart materials: een groeiend aantal toepassingen

Smart materials zijn materialen die van 
eigenschap veranderen als reactie op 
prikkels uit de omgeving, het maakt ma-
teriaaleigenschappen dynamisch en 
maakt veel (nieuwe) toepassingen moge-
lijk. Zoals lenzen die in zonlicht donker 
kleuren of complexe nanocomposieten 
die worden gebruikt in de elektronica.

Smart materials is een groot onderzoeks-
terrein en er zijn al veel producten in de 
markt zoals thermochrome kleurstoffen 
die van kleur veranderen onder invloed 
van warmte of bijvoorbeeld glow in the 
dark pigmenten. Dit onderzoek houdt na-
tuurlijk niet op en recente ontwikkelin-
gen en voortdurende verbeteringen zul-
len tot goedkope slimme materialen lei-
den. Het onderzoekbureau LUXReserch  
heeft vastgesteld dat de huidige defini-
ties van smart materials ontoereikend 
zijn omdat de toepassingen vaak niet 
worden genoemd.

In onderstaand figuur zien we een fraaie 
relaties tussen de smart materials, toe-
passingen en het stadium van de ontwik-
keling. Volgens de onderzoekers van LUX 
zijn de volgende drie terreinen nu actu-
eel:

 self-healing coatings en materialen 
(waar ook Nederland een grote riool 
speelt in een IOP project)

 sensing materialen (een enorme 
groep sensoren) 

 vormgeheugen materialen (shape 
memory materials)


Vaak zijn deze materialen onderdeel van 
een systeem waar de effecten worden 
omgezet in een actie zoals een druksen-
sor die een signaal doet afgaan als er be-
lasting wordt waargenomen. Ook worden 
er computer modellen ontwikkeld die 
helpen bij het ontwerp van deze materi-
alen.

Volgens een aantal analisten ligt de focus
op zelfherstellende materialen. Met toe-
passingen in composieten en coatings 
zijn zelfherstellende materialen ontwik-
keld die automatisch schade of breukjes 
herstellen, bijvoorbeeld door chemische 
aantasting.
Volgens LUX zijn er op dit moment meer 
dan 300.000 patenten verleend onder de 
noemer slimme materialen (waarvan al-
leen al in 2012 zo’n 100000). Hieronder 
vallen ook de piezo-elektrische  materia-
len als gevolg van booming toepassingen 
in mainstream producten zoals inkjet 

printers, digitale camera's en smartpho-
nes.

Voor textiele toepassingen zijn de smart 
materials, vaak pigmenten, van belang, 
zoals de thermochrome, elektrochrome, 
fotochrome en halochrome kleurstoffen. 
Die worden al veel toegepast. Piezo is 
van belang in allerlei sensoren in smart 
en wearable textiles. Self healing zou 
wel eens een mooie toepassingen kunnen
zijn in allerlei coating toepassingen. We 
zien ook mogelijkheden voor pH en tem-
peratuur gevoelige sensoren bijvoorbeeld
in medische en sport toepassingen. Sha-
pe memeory materialen zijn al eens ge-
toond, maar zijn nooit verder gekomen 
dan het “gimmick” niveau.

Toch belangrijk om al deze ontwikkelin-
gen goed in de gaten te houden; ook in 
meer technisch functionele toepassingen 
is er veel te verwachten van deze cate-
gorie smart materials.

Meer info: 
http://www.european-coatings.com
http://www.luxresearchinc.com
https://www.rvo.nl 

Smart Textiles

https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/282975_ANL_V2011-10%20AgentschapNL%20IOP%20Selfhealing%20materials%20A5%20C.pdf
http://www.luxresearchinc.com/news-and-events/press-releases/read/self-healing-coatings-and-parts-are-next-frontier-smart
http://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/Technologies/Functional-coatings/Self-healing-coatings-and-parts-are-next-frontier-for-smart-materials
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Een garen als batterij, in een continu proces vervaardigd

Onlangs is het Texenergie project ge-
start, een samenwerking tussen Saxion, 
Avans en een groot aantal bedrijven lid 
van branchevereniging MODINT in combi-
natie met een aantal andere high tech 
bedrijven. Doel is te onderzoeken hoe de
opvang en opslag van (elektrische) ener-
gie geïntegreerd kan worden in textiel. 

Ontwikkelingen op gebied van nanodepo-
sitie en elektrolyse maken het in principe
mogelijk om zonnecellen en batterijen 
op filamentniveau (textieldraden) te 
construeren. Door deze draden te weven 
en te koppelen aan embedded elektroni-
ca, ontstaat een systeem met autonome 
energievoorziening. 

In dit project worden de opvang- en de 
opslagfunctie afzonderlijk onderzocht, 
en wordt vervolgens gekeken hoe werk-
bare vormen van opvang en opslag in 
textiel geïntegreerd kunnen worden. 
Door hieruit verschillende werkende de-
monstrators te ontwikkelen, leggen we 
de relatie naar praktische toepassing en 
industriële produceerbaarheid.

Maar ontwikkelingen staan niet stil. Een 
groep onderzoekers aan de Fundan uni-
versiteit in China ontwikkelden een pro-

ces waarmee in een procesgang een bat-
terij kan worden gemaakt die in staat is 
elektriciteit op te slaan. Onderaan een 
weergave van het proces.

De SEM plaatjes geven weer hoe de vezel
er uitziet na de verschillende passages 
door het systeem. 

Het proces begint met het vervaardigen 
van filamenten van koolstof nanotubes, 
waaraan bij opeenvolgende stappen door
elektrochemische depositie verschillende
lagen worden aangebracht. Aan het ein-
de worden de twee filamenten getwijnd 
en kan een batterij met een lengte van 5
m worden gemaakt. Deze batterij kan 
probleemloos 10000 keer worden opgela-
den. 

De batterij werd vervolgens in een brei-
sel opgenomen in een rondbreiproces, 
zie de figuur hiernaast. De verkregen ve-
zels waren goed bestand tegen buigen. 
Na 1000 keer buigen werd geen verlies in
capaciteit waargenomen. 

De garens leveren bij een stroomdicht-
heid van 310 mA/cm3 een potentiaal op 
van 1 volt. Er werden testen gedaan door
er 3 in serie te schakelen en dat leverde 
3V op. Door ze parallel te schakelen gaan
ze langer mee. 
Die levensduur is nog wel een issue want 
na 100 seconden is de batterij leeg, door
drie stukken parallel te schakelen gaat 
deze 3 keer zo lang mee, maar daar 
moet nog wel wat aan gedaan worden. 
Natuurlijk is de levensduur afhankelijk 
van de afname, maar het is toch een 
punt van aandacht.

Kortom een fraai onderzoek dat aanlei-
ding is om in het Texenergie project goed
naar te kijken. 

Meer info:
http://www.avans.nl 
http://onlinelibrary.wiley.com 

Smart Textiles

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201503441/abstract
http://www.avans.nl/over-avans/nieuws-en-pers/persberichten/detail/2015/05/700.000-euro-voor-onderzoek-naar-zonnecellen-in-textiel
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Nog even bio composiet
Koolstofvezel composieten zijn sterk en 
licht, met vele toepassingen. Vandaag de
dag is de vraag vooral beperkt door de 
hoge kosten. Daardoor zijn ze momen-
teel voornamelijk gebruikt in producten 
waarbij prestaties belangrijker zijn dan 
de prijs. 

Het Engelse bedrijf Composites Evolution
heeft een productrange in de markt ge-
naamd Biotex. Nieuw is het gebruik van 
vlas al dan niet in combinatie met kool-
stofvezels. Naast vermindering van de 
kosten van het materiaal, verbetert het 
gebruik van vlas de demping van trillin-
gen en dat is een groot voordeel in bij-
voorbeeld transport of in sportartikelen. 
Andere voordelen zijn dat het lichter is 

en milieuvoordelen biedt ten opzichte 
van alleen koolstofvezels. Het ziet er ook
mooier uit, hoewel dat natuurlijk subjec-
tief is. 
De combinaties van vlas met koolstof 

wordt op drie manieren bereikt: hybride 
garen mengsels in weefsels, gebruik ma-
ken van vezelbundels en door verschil-
lende lagen (hybrid layers) materiaal te 
gebruiken.
In de gelaagde hybride benadering wor-
den een of meer lagen koolstofvezel ver-
vangen door vlas. Zo zijn er meerlaagse, 
micro-sandwichconstructies met dezelfde
buigstijfheid te produceren. Hierbij ont-
staat een synergetisch effect tussen de 
koolstofvezels en het vlas met als resul-
taat een betere trillingsdemping. Nu de 
recycling nog oplossen.
Het Zweedse Innventia, samen met Swe-
rea, heeft een ander antwoord op het 
gebruik van koolstofvezels: 100% lignine 
uit houtvezels, in het bijzonder uit 
naaldhout. De investeringen van de afge-
lopen jaren in R & D beginnen nu divi-
dend op te leveren. Ook hier levert het 
gebruik van lignine gewichtsbesparingen 
op. 

Er is een demonstrator gemaakt - een 
sandwich structuur waarin balsahout ge-
lamineerd met koolstofvezel – die het 
eerste bewijs is dat het mogelijk is een 
lignine gebaseerde koolstofvezel te pro-
duceren, op laboratoriumschaal. Er 
wordt nu gewerkt aan een model auto. 
Ook wordt en nagedacht over grote 
schaal productie methoden. Het Chinese 
bedrijf East Asia Composites (EAC) maakt

gebruik van een organisch textiel afkom-
stig uit de Filipijnen als de oplossing voor
composieten in grote bouwkundige con-
structies. De klant vroeg EAC om een 
doorzichtig scherm met een natuurlijk 
materiaal uitstraling te creëren om in 
combinatie met de weelderige leefomge-
ving rondom het project site toe te pas-
sen.

De vezel, abaca ook wel Manilla hennep 
genoemd, is inheems in de Filippijnen en
is bekend om zijn gebruik in de productie
van handtassen, tapijten, touw en meu-
bels. Maar opgenomen in composiet pa-
nelen geeft het een indrukwekkend orga-
nisch karakter. Het materiaal is UV be-
stendig en voldoet aan Filipijnse bouw-
voorschriften. De structurele sterkte 
wordt mede verkregen door de schoren 
die in de constructie zijn opgenomen.
De panelen worden toegepast op een 
dakconstructie van 16 meter hoog en 40 
meter doorsnede. 

Meer info:
http://www.compositesevolution.com 
http://www.innventia.com 
http://www.innventia.com 
http://www.eastasiacomposites.com 
https://en.wikipedia.org

Composieten

Kapok herontdekt?
Kapok is een cellulosevezel die aan de 
kapokboom groeit. De kapokboom produ-
ceert zaden met daaromheen vezels. De 
kapokboom heeft weinig water en geen 
pesticiden nodig. Het zaad en de vezels 
hebben nuttige toepassingen. De vezels 
zijn daarom als duurzaam te beschou-
wen.
Kapokvezels hebben een lengte van 20-
40mm en zijn hol van binnen. Ze wegen 
daardoor veel minder dan katoen. Kapok-
vezels worden veel gebruikt voor isolatie 
en voor vulling van bijvoorbeeld kussens.

De laatste jaren zijn er echter ook ga-
rens op de markt gekomen, meestal in 
een menging met katoen. Het spinnen 
van kapokvezels is lastig, omdat de ve-
zels erg glad zijn doordat ze een wasach-
tige laag hebben. Deze waslaag zorgt er 
echter ook voor dat de vezels hydrofoob 
en antibacterieel zijn.

Garens uit kapokvezels kunnen alleen ge-
maakt worden in blends waarin tenmin-
ste 50% andere vezels worden gebruikt. 
Omdat de kapokvezels glad en niet sterk 

zijn, nemen de mechanische eigenschap-
pen van het kapokgaren sterk af met het 
percentage kapok. Commerciële garens, 
zoals Piumafil, bevatten dan ook vaak 
maar 15-25% kapokvezels. De garens zijn 
isolerend,sneldrogend en anti-bacterieel.
 
Meer info:
http://flocus.pro 
http://www.wildfibres.co.uk 
http://nopr.niscair.res.in 
http://flocus.pro

Materialen

http://flocus.pro/index.php/shop/
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/24756/1/IJFTR%2028(2)%20147-149.pdf
http://www.wildfibres.co.uk/html/kapok.html
http://flocus.pro/index.php/kapokgeeks/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abac%C3%A1
http://www.eastasiacomposites.com/news/eac-manufactures-unique-composite-panel-system-using-natural-fibre
http://www.innventia.com/en/Our-Expertise/New-materials/Carbon-fibres/Swedish-lignin-based-carbon-fibre/
http://www.innventia.com/en/About-us/News1/Research-project-to-make-lignin-carbon-fibre-possible/
http://www.compositesevolution.com/news/composites-evolution-develops-carbon-flax-hybrid-solutions/
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Tactiele eigenschappen van textiel meten

Onze huid is ons grootste orgaan. Het is 
een complex en dynamisch systeem dat 
van vitaal belang is voor onze gezond-
heid. De huid is in feite ook een tastsen-
sor dat krachten en “gevoel” van de ma-
terialen die wij aanraken, registreert en 
in onze hersenen een proces op gang 
brengt waarmee wij interpreteren hoe 
iets aanvoelt. 
Echter, de menselijke huid staat het 
grootste deel van de tijd in nauw contact
met kleding gemaakt van verschillende 
vezels. Wrijving tussen de huid en textiel
is dus een belangrijke parameter die 
onze mening over textiel comfort be-
paalt. De wrijvingscoëfficiënt tussen 
menselijke huid en textiel wordt beïn-
vloed door factoren zoals vochtigheid, 
temperatuur, het textiel zelf en natuur-
lijk de eigenschappen van de huid.  Maar 
als we een product ontwikkelen hoe kun-
nen we dan rekening houden met deze 
tactiele eigenschappen?

Daarvoor is het Kawabata Evaluation Sys-
tem (KES) ontwikkeld dat wordt gebruikt 
om op basis van objectieve metingen uit-
spraken te kunnen doen over de tactiele 
(greep) eigenschappen van textiel. Het 
systeem bestaat uit een serie instrumen-
ten die een aantal mechanische eigen-
schappen meten en samen een indruk ge-
ven van de greep van een textiel. Er wor-
den vijf verschillende tests uitgevoerd:  
buiging, afschuiving, trek- en druk- stijf-
heid, alsmede de gladheid en wrijvings-
eigenschappen. Met deze methode (kost 
wel meer dan 200.000 €) kan bij een ver-
dere interpretatie van de data een uit-
spraak gedaan worden over de tactiele 
eigenschappen en kan de relatie met ve-
zels, garens en weefselstructuur geme-
ten worden. 
Het systeem werd ontwikkeld door een 
team onder leiding van professor Kawab-
ata aan de universiteit van Kyoto in Ja-
pan. De eerste ontwikkelingen begonnen 
in 1968 en het systeem werd in de huidi-
ge vorm 1978 op de markt gebracht.

Een recente ontwikkeling is de FTT touch
tester, op de markt gebracht door SDL At-
las. Dit is een innovatief instrument ge-

schikt voor het meten van vijf parame-
ters in een eenvoudige drie minuten test.
Deze vijf parameters zijn heatflux, tem-
peratuur, druk, wrijving en vervorming. 
In een enkele test meet de FTT de dikte 
van de stof, samendrukbaarheid, buig-
weerstand, afschuiving (shear), opper-
vlaktewrijving en ruwheid en thermische 
eigenschappen. De software neemt al 
deze gegevens op en zet die om in objec-
tieve metingen en grafieken. Deze infor-
matie kan worden gebruikt om de tactie-
le eigenschappen, de greep, snel in  
kaart te brengen terwijl de individuele 
gegevens gebruikt kunnen worden in al-
lerlei onderzoeken. 

Saxion heeft sinds kort de beschikking 
over deze FTT. Dit apparaat is nog zo 
nieuw dat er een gebruikersgroep is on-
der leiding van Hogeschool Gent die aan 
de hand van vele metingen de exacte in-
terpretatie gaat onderzoeken. Aan de 
groep werkt Saxion ook mee. Dit project 
TOUCHÉ! genaamd richt zich op: 
– Uittesten van nieuwe testmethoden 
voor het aanvoelen van textiel;
– Opstellen van thermo-mechanische tex-
tiel-huid modellen;
– Bepalen van correlaties tussen subjec-
tieve en objectieve meetmethoden.
De FTT is een belangrijk onderdeel van 
dit project.

Maar onderzoek staat niet stil. Een groep
onderzoekers aan de School of Mechatro-
nic Engineering, China University of Mi-
ning and Technology, Xuzhou, Jiangsu in 
China heeft een sensor systeem in ont-
wikkeling. De sensor, ook wel kunstvinger
genoemd, tast het textiel af en de daar-
bij geregistreerde krachten worden geïn-
terpreteerd als informatie over de tac-
tiele eigenschappen van textiel. De 
kunstmatige vinger scant als het ware 
het oppervlakte en stuurt de informatie 
naar een processor voor verder verwer-
king en interpretatie. Hier wordt nog 
verder aan gewerkt en de correlatie met 
wat proefpersonen ervaren en wat de 
metingen opleveren moet ook nog vast-
gesteld worden. 

Dit onderzoek is een variant op een on-
derzoek van een aantal jaren geleden 
waar ook naar dergelijke sensoren is ge-
keken. De nadruk lag daar op de wrij-
vingscoëfficiënt en het doel was een 
draagbaar apparaat te bouwen. De test 

probe in dat onderzoek was gebaseerd op
een twee-componenten krachtsensor 
waarbij de normale en tangentiële krach-
ten kunnen worden gemeten om de wrij-
vingscoëfficiënt te bepalen. Twee plek-
ken op het lichaam werden in het onder-
zoek betrokken: de perceptie van con-
tact met de palm van de hand en die met
de onderarm. Ook werd gekeken of er 
verschillen waren tussen de perceptie en
de meetresultaten tussen mannen en 
vrouwen. Het antwoord is: Ja die zijn er. 
Vrouwen vertoonden 50% meer gevoelig-
heid voor de gladheid van textiel. Beide 
geslachten vonden de geteste wollen 
doek de hoogste wrijving vertoonde en 
nylon de laagste wrijving, behalve in de 
palm van de hand van vrouwen. 

Een andere benadering is die bij Hohens-
ein in Duitsland is ontwikkeld: Het SOFIA 
systeem. Sofia staat voor Standardized 
Operating FabrIc Applicator. 
SOFIA meet de reactie van textiel op ver-
schillende anatomische delen van de 
huid met instelbare druk en wrijving. 
Vervolgens worden er hersenscans ge-
maakt en wordt vastgesteld hoe we op 
textiel reageren op verschillende plaat-
sen van het lichaam. Het meet dus het 
gevoel van stress bij contact met textiel 
(EDA) en meet de ontstane hersenactivi-
teit (EEG).

Kortom: er is veel aan de hand om tot 
goede uitspraken over textieleigenschap-
pen te komen, natuurlijk altijd in relatie 
met het gebruikersdoel: sportkleding zal 
anders ervaren worden als lingerie of een
avondjurk of werkkleding.

Meer info:
http://trj.sagepub.com 
http://www.sciencedirect.com 
http://expertise.hogent.be 

Comfort

http://expertise.hogent.be/nl/projects/boosting-innovation-through-application-of-basic-understanding-on-the-process-and-testing-of-textile-touch-and-fabric-feel(ecda02db-a6fb-4051-ab32-47658ef4f80d).html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X12002903
http://trj.sagepub.com/content/early/2015/05/19/0040517515586164.abstract
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Grafeen, het materiaal van de toekomst

Aan de universiteit van Glasgow is een 
nieuwe methode ontwikkeld om grafeen 
te maken tegen een veel lagere prijs dan
voorheen mogelijk was. De onderzoekers 
ontdekten dat door een koperfolie te ge-
bruiken, dat normalerwijze gebruikt 
wordt in lithium-ion batterijen, ze een 
veel gelijkmatiger grafeen laagje konden
krijgen dan voorheen. Het gebruikte ko-
perfolie is 100 maal zo goedkoop als het 
conventionele koperfolie dat men ge-
bruikte. 

Grafeen is een monolaag koolstofato-
men, met unieke eigenschappen qua 
sterkte en geleidbaarheid. In Glasgow 
hopen ze grafeen te kunnen gebruiken in 
de productie van kunsthuid, waarbij de 
huid weer prikkels kan doorgeven aan de 
hersenen bij aanraking. Een stap verder 

is dan het gebruik van grafeen in kleding 
waarbij de kleding allerlei prikkels kan 
opvangen en doorgeven.

© Flickr | UCL Mathematical and Physical Sciences 

Er zijn tal van toepassingen van grafeen 
in ontwikkeling die ook voor de textielin-
dustrie van belang kunnen zijn. Van toe-
passing in vezels en coatings om gelei-

ding of antistatische eigenschappen te 
verkrijgen of als middel om de kosten 
van waterzuivering (ontzouting) met een 
factor 100 terug te brengen. Of door toe-
passing in sensoren en communicatie-
middelen. 

Het kunnen maken van een hoge kwali-
teit grafeen tegen veel lagere kosten kan
daarom gezien worden als een hele grote
doorbraak voor dit wonderlijke materiaal
van de toekomst.

Meer info:
http://www.jeccomposites.com
http://www.nature.com 
http://www.entrepreneurial-
insights.com 
https://en.wikipedia.org 

Nieuwe materialen

Koolstof composiet recycling 

Het gebruik van composieten neemt hand
over hand toe. Koolstof composieten zijn
licht en sterk. Zeker in bewegende delen
en automotive toepassingen hebben ze 
grote voordelen ten opzichte van bij-
voorbeeld metalen.
Een zwak punt van koolstofcomposieten 
is nog hun beperkte recyclebaarheid, 
waardoor de relatief dure koolstofvezels 
slechts eenmaal gebruikt kunnen wor-
den. Het Instituut voor Textieltechniek 
(ITA) verricht al jaren onderzoek naar de 
recyclebaarheid van deze koolstof com-
posieten. Onlangs werd in de vestiging 
van ITA in Augsburg een nieuwe machine 
in gebruik genomen, waarmee  gerecy-
clede koolstofvezels verwerkt kunnen 
worden.

Jaarlijks worden ongeveer 50.000 ton 
koolstofvezels verwerkt in composieten. 
Omdat de koolstofvezels vaak opgesloten
zitten in een thermohardende hars, moet
in het recyclingproces de hars selectief 
worden verwijderd om de kostbare kool-
stofvezels terug te winnen. 
Hiervoor zijn in principe 2 methoden be-
schikbaar: verwijderen van de hars in 
een pyrolyseproces, of het chemisch op-
lossen van de hars. In beide gevallen 
worden de vezels dan teruggewonnen. 
Geclaimd wordt dat met de oplosmetho-
de een betere kwaliteit koolstofvezels 
wordt verkregen die nog ongeveer 95% 
van hun oorspronkelijke mechanische ei-
genschappen hebben behouden. Goed 
genoeg voor toepassing van de vezels in 
tal van producten zoals koffers, fietsfra-

mes en sportartikelen. Andere herwon-
nen koolstofvezels, vooral korte vezels, 
worden gemengd met harsen. Hieruit zijn
onder andere protoypes van lichtgewicht 
autostoelen gemaakt (in het Carisma-
project). 

Met de nieuwe lijn van ITA kunnen ook 
langere herwonnen koolstofvezels wor-
den verwerkt, zodat de hoogwaardige re-
cycling van de dure koolstofvezels weer 
een stap dichterbij komt.

Meer info:
http://www.compositesworld.com 
http://www.adherent-tech.com
http://www.jeccomposites.com
http://composite.about.com 
http://composite.about.com

Recycling

http://composite.about.com/od/aboutcarbon/a/What-Is-Carbon-Fiber.htm
http://composite.about.com/od/Industry/a/Recycling-Composite-Materials.htm
http://www.jeccomposites.com/news/composites-news/compact-line-carbon-recycling-will-be-installed-institute-fuer-textiltechnik-au
http://www.adherent-tech.com/recycling_technologies/carbon_fiber_reclamation_faqs
http://www.compositesworld.com/articles/recycled-carbon-fiber-update-closing-the-cfrp-lifecycle-loop
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene
http://www.entrepreneurial-insights.com/graphene-material-future/
http://www.entrepreneurial-insights.com/graphene-material-future/
http://www.nature.com/articles/srep16744
http://www.jeccomposites.com/news/composites-news/university-glasgow-researchers-make-graphene-production-breakthrough
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COLOFON

En dan nog even dit …

Aan het eind van het jaar is er tijd voor 
reflectie. Wat is goed gegaan en wat kan
beter? En wat zijn de doelen voor vol-
gend jaar? 

Zeker is dat duurzaamheid de komende 
jaren bij alle bedrijven hoog op de lijst 
van aandachtspunten blijft staan. Maar 
wat is nu precies duurzaamheid en hoe 
moet je processen, producten en ge-
woontes veranderen om duurzamer te 
produceren en te leven? 
Er zijn een aantal uitstekende online 
cursussen op dit gebied. Misschien iets 
om tussen kerst en oud en nieuw naar te 
kijken?

Meer info:
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl 

José Teunissen naar Londen College of Fashion

Lector Modevormgeving José Teunissen 
van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
vertrekt per 1 januari 2016. Zij wordt de-
caan aan de School of Design and Techno-
logy van het London College of Fashion 
en tevens professor in Fashion Theory 
aan de University of Arts in London. 

José Teunissen heeft in Nederland aan de
wieg gestaan van de theorievorming rond
mode. Daarnaast heeft ze een belangrij-
ke rol gespeeld bij het tot stand komen 
van Click-NL en de werkgroep Next Fashi-

on in het kader van de topsector creatie-
ve industrie. Ook is ze de drijvende 
kracht achter het Centre of Expertise Fu-
ture Makers in Fashion & Design bij Ar-
tEZ. 

Mede door José Teunissen is er een hech-
tere band en een betere afstemming en 
samenwerking ontstaan tussen AMFI, 
Saxion en ArtEZ (en TMO). Dit heeft gere-
sulteerd in een groot aantal projecten 
waarin tenminste 2 hogescholen samen-
werken, vaak ook in combinatie met een 

aantal modevormgevers en textiel- en 
kledingbedrijven. Voorbeelden van pro-
jecten zijn: 'Crafting Wearables', ‘Virtue-
le Verwachting Fysieke Beleving’, over de
toekomst van de retail met onder meer 
Saxion, de Hogeschool Utrecht, Piet Zoo-
mers en Nedap, 'Closing the Loop' en 'Go-
ing Eco, Going Dutch'.

Meer info:
https://www.artez.nl 
https://www.artez.nl
https://www.fashionunited.com 

Fashion

Recurf: Textiel, biocomposieten en biomaterialen

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) zet 
stevig in op biobased materialen en 
grondstoffen. De Hogeschool van Amster-
dam heeft aangetoond dat er goede kan-
sen zijn voor het circulair verwerken van 
textiele/natuurvezel reststromen in com-
binatie met het toepassen van biobased 
plastics.
 
Hieruit is het project Recurf ontstaan 
(Re-using Circular Urban Fibres and 
Biobased Plastics in Urban Products). Dus
biobased kunststoffen met urban fibres 
(mooie naam voor post industriële en 
post consumer textiele afvalstromen). 

Onderzoek wordt gedaan naar eigen-
schappen en duurzaamheid van materia-
len waarin deze twee grondstoffen wor-
den gecombineerd. Daarnaast worden de
mogelijkheden verkend om met deze 
nieuwe materialen aansprekende produc-
ten te ontwikkelen voor in- en exterieur 
gebruik. 

Het project wordt uitgevoerd door de 
HvA (onderzoeksprogramma Urban Tech-
nology) in samenwerking met Saxion Ho-
gescholen (lectoraat Smart Functional 
Materials) en ondersteund door de bran-
che-brede instituten voor kunststof (DPI 
Value Centre) en textiele vezels (MOD-
INT), en met inzet van kennisinstellingen
TU Delft en Avans Hogescholen. 

Het project wordt uitgevoerd samen met
veertien mkb-ondernemingen die voorop 

willen lopen in de verwerking van bioba-
sed kunststoffen en vezelmaterialen tot 
nieuwe producten. Aan het project wer-
ken verder vier grote ondernemingen uit 
de MRA mee (Starbucks, Schiphol, Nike 
en Sympany). 

Het project zal leiden tot kennis over ei-
genschappen, verwerkingstechnieken en 
toepassingsmogelijkheden van nieuwe 
materiaalcombinaties en tot kennis over 
circulaire business modellen.
 
Er worden inspirerende voorbeelden van 
concrete toepassingen ontwikkeld. Het 
project draagt daarnaast bij aan cross-
cycle en cross-sectorale netwerken door 
het bij elkaar brengen van partijen uit 
de biobased plastics waardeketen en de 
vezelverwerking, partijen uit de textiel-
sector en kennisinstellingen. 

De kennis is specifiek interessant voor de
MRA vanwege de grote aanwezigheid van 
bedrijven uit de betrokken sectoren. 
De kennis zal echter breder verspreid 
worden door middel van opname in het 
onderwijs van de hogescholen, seminars,
publicaties en presentaties op de Dutch 
Design Week.

Meer info:
http://www.hva.nl
http://www.biobasedplastics.nl/ 

Composieten

mailto:gjbrinks@bmatechne.nl
mailto:anton.luiken@alconadvies.nl
mailto:c.lodiers@kpnmail.nl
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/ict/9627/vier-duurzame-en-geheel-gratis-online-studies
http://www.biobasedplastics.nl/
http://www.hva.nl/kc-techniek/projecten/content/projecten-algemeen/recurf.html
https://www.fashionunited.com/education/news/jose-teunissen-appointed-dean-at-london-college-of-fashion-20150810499569
https://www.artez.nl/dit-is-artez/nieuws/artez-lanceert-nieuw-centre-of-expertise-future-makers-in-fashion-design
https://www.artez.nl/dit-is-artez/nieuws/lector-jos-teunissen-naar-london-college-of-fashion

