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In 2017 zal duurzaamheid in het alge-
meen, maar ook in de textiel- en kle-
dingindustrie  een  belangrijk  thema
blijven. Er zijn tal van ontwikkelingen
gaande  op  het  gebied  van  biobased
grondstoffen,  recycling  en  toepassin-
gen  waarin  duurzaam  geproduceerd
textiel een grote rol speelt. Daarnaast
neemt de vraag naar duurzaam gepro-
duceerd textiel sterk toe. 

Bij  het  gebruik  van textiel  spelen de
functionele  eigenschappen  altijd  een
belangrijke rol. Of het textiel nu toe-
gepast wordt in kleding, composieten
of sport, steeds gaat het erom dat de
unieke eigenschappen van de gebruik-
te  textiele  materialen  optimaal  ge-
bruikt  worden.  Textiel  combineert
sterkte met lichtgewicht en is in ontel-
bare verschijningsvormen beschikbaar.

De combinatie van textiel en elektroni-
ca  voegt daar nog een extra dimensie
aan toe. Textiele producten kunnen re-
latief eenvoudig met complexe senso-
ren worden uitgerust zodat de drager
en zijn omgeving continu gemonitored
kunnen worden. Smart textiles worden
ingezet  om werknemers  in  de  meest

uitdagende beroepen te volgen, maar
ook  in  sport  en fitness  om de eigen
prestaties  te  kunnen  vastleggen  en
volgen.  Kostten  kledingstukken  met
dergelijke  sensoren  een  aantal  jaren
geleden nog vele duizenden euro's, nu
zijn ze redelijk algemeen verkrijgbaar
voor een paar honderd euro. 

Een andere klasse van smart textiles
zijn de responsieve polymeren, waar-
van de eigenschappen veranderen als
de omgevingscondities veranderen. De
ontwikkeling  van  deze  materialen
neemt een steeds grotere vlucht. Het
is te verwachten dat ze ook in de tex-
tielindustrie  op  grote  schaal  kunnen
worden  toegepast  om de  functionele
eigenschappen te verbeteren en nieu-
we functionele eigenschappen aan het
textiel toe te voegen. 

Al deze onderwerpen komen uitgebreid
aan bod in  deze editie  van  TexAlert.
We hopen dat deze onderwerpen inspi-
ratie geven voor innovatie van de pro-
cessen en producten die door de Ne-
derlandse  textiel-  en  kledingindustrie
worden  ontwikkeld  en/of  geprodu-
ceerd.

Bij TexAlert 8e jaargang nummer 1

Nieuw tapijt uit Nederland

Ook bij  de  ontwikkeling  van  tapijt  is
duurzaamheid  een  belangrijk  onder-
werp. Er zijn maar weinig tapijten   en
tapijttegels ontworpen volgens het De-
sign for Recycling (D4R) principe. Hier-
bij wordt al tijdens de ontwerpfase re-
kening gehouden met de wijze waarop
het tapijt na gebruik gerecycled moet
worden. 

Desso, Interface en ook de meeste an-
dere  Nederlandse  tapijtfabrikanten
hebben wel een aantal duurzame pro-
ducten in hun portfolio, maar deze zijn
meestal  doorontwikkelingen  van  be-
staande tapijtconcepten. 

Een groot probleem bij de verwerking
van tapijten in de afvalfase is de com-
plexe samenstelling van het tapijt. Er
worden  vaak  heel  veel  verschillende
grondstoffen  gebruikt  als  poolmateri-
aal, als tuftdoek, en als backing.
 
DSM NIAGA heeft dit “simpel” opgelost

door een tapijt te ontwikkelen op basis
van polyester. Back coating en lijm zijn
op basis van polyester, terwijl de pool
uit  verschillende  materialen  kan  be-
staan. Door een reversibel proces kun-
nen in de afvalfase de materialen weer
netjes worden gescheiden en kan het
geheel gerecycled worden. 

Het  NIAGA-proces  is  onder  andere
door Mohawk in de VS geadopteerd en
wordt  daar  op  de  markt  gebracht.
NIAGA  mag  worden  beschouwd  als
een hele mooie Nederlandse ontwikke-
ling in een markt van  jaarlijks meer
dan 4 miljard m2 tapijt. Het is te ho-
pen dat dit concept een plaats in die
markt weet te veroveren.

Meer info:
http://www.dsm-niaga.com
http://www.dsm-niaga.com 
https://www.nrc.nl 

Productontwikkeling

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/08/tapijt-voor-de-eeuwigheid-6602999-a1545087
http://www.dsm-niaga.com/technology.html
http://www.dsm-niaga.com/about-us/news/MOHAWK_launch_AIRO.html?WT.mc_id=newsletter-february-external
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Vlamvertragers en textiel
Textiel, kunststoffen en vlamvertragers
horen bij elkaar. Katoen, polyester en
polyamide zijn eersteklas brandstoffen
en  vlamvertragers  zorgen  ervoor  dat
het vuur onder controle blijft. Bekend
en inmiddels berucht zijn de  ooit zo
populaire  organobroomverbindingen,
maar die kunnen echt niet meer.
Dus wat nu? Veel onderzoek heeft zich
nu gericht op de polymere vlamvertra-
gers. 

De  wet  is  hier  redelijk  duidelijk:
Brandvertragers moeten, maar tegelij-
kertijd  zijn  de  meest  toegepaste
broom bevattende vlamvertragers min
of meer verboden, vooral polybroomdi-
fenylethers (PBDE’s). Van penta-BDE’s
werd als eerste duidelijk dat ze goed
oplossen in vet, erg moeilijk afbreken
en dus accumuleren in organismen. Ze
bleken  bovendien  nogal  toxisch,  dus
OUT. Verwerking van penta-BDE is in
Europa  en  VS  inmiddels  gestopt.  De
EU heeft begin 2016 een voorstel ge-
daan  om  het  gebruik  van  deca-DBE
drastisch in te perken en hexabroom-
cyclododecaan (HBCDD) verwerken is
sinds een jaar verboden.

Brandvertragers verhogen de verbran-
dingstemperatuur, zorgen voor verko-
ling van het oppervlak of vangen in de
gasfase  radicalen  af.  Dat  remt  ver-
brandingsprocessen en geeft  minuten
extra tijd om te blussen of te vluchten.
Zoals vaak als er iets verboden wordt:
dat versterkt creativiteit en innovatie. 

Nieuwe producten zijn vlamvertragers
die geen halogenen (broom) meer be-
vatten maar werken op basis van fos-
forchemie.  De  strengere  richtlijnen
hebben zo  een enorme impuls  gege-
ven  aan  ontwikkelingen  van  nieuwe

niet-gehalogeneerde vlamvertragers.

Fosfonaten  en  polyfosfonaat-oligome-
ren en copolymeren werken als brand-
vertragend polymeer, bijv. van FRX Po-
lymers, en worden toegepast in poly-
esters, bijvoorbeeld als brandwerende
vezels  voor  gordijnen,  meubelbekle-
ding  en  dergelijke  textiel  producten.
De  oligomeren  worden  toegepast  in
polyurethaanschuimen en epoxy’s. Vol-
gens FRX is het voordeel van polymere
vlamvertragers dat ze niet uit het ma-
teriaal  kunnen  migreren,  zoals  laag-
moleculaire vlamvertragers. 

Halogenen  worden  toch  niet  geheel
verlaten  want  er  zijn  nu  ook  gebro-
meerde  polymeren:   gebromeerd
butadieenstyreen-copolymeer.  Albe-
marle  heeft  polymere  vlamvertragers
op basis van gebromeerd polystyreen.
Punt is dat bij verbranding van gehalo-
geneerde  vlamvertragers  nog  steeds
giftige rook kan ontstaan met water-
stofbromide en zoutzuur. Ook kunnen
zich bij verbranding bij lage tempera-
turen gebromeerde dioxines vormen.

In 2007 was ruim 40% van toegepaste
vlamvertragers  een  organobroomver-
binding,  in  2013 was dit  minder  dan
20%. Organofosforvlamvertragers zijn

in  opkomst,  ook  het  aandeel  gechlo-
reerde  vlamvertragers  en  antimoon-
oxide is gestegen. Verder blijft de mi-
nerale  vlamvertrager  aluminiumtrihy-
draat  onverminderd  belangrijk  met
een marktaandeel van 35%.

In het EU project ENFIRO zijn zeven-
tien niet-gehalogeneerde alternatieven
bekeken, gebaseerd op metalen als tin
en  aluminium (zinkstannaat,  alumini-
umtrihydraat),  fosfor  (resorcinol
bis(difenylfosfaat),  aluminiumdiethyl
fosfinaat) en nanoklei. Een belangrijke
conclusie  was  dat  minerale  vlamver-
tragers  wat  persistentie  en  toxiciteit
betreft een gunstig profiel hebben. 

Voor textiel  zoals  in  polyester,  is  het
gebruik  van fosfor-organische verbin-
dingen standaard (trevira CS bijvoor-
beeld) een in het materiaal ingebouw-
de  brandvertrager. Tetrakis(hydroxy-
methyl)phosphonium chloride (proban)
is  een  bekende  brandwerende  finish
voor toepassingen op katoen en ande-
re cellulose vezels. Maar ook toegepast
worden aluminium kalium sulfaat ver-
bindingen, boraten, dialkylphosphono-
carboxylic  acid  amide  (pyrovatex,
CIBA), en dergelijke.

Kortom een  enorm aanbod,  met  ook
een ruime keus uit producten die niet
of  nauwelijks schadelijk zijn voor het
milieu.

Meer info:
http://www.c2w.nl
http://www.teonline.com 
http://www.enfiro.eu/
https://en.wikipedia.org
https://www.nap.edu overzicht brand-
vertragers  en  bijhorende   applicatie
methodes

Textielveredeling

Textile Flagships for Europe gaan door
Het  Europees  Technologie  Platform
voor Textiel en Kleding, opgericht door
Euratex, is de organisator van de Tex-
tile  Flagships  for  Europe.  Er  zijn  6
Flagships, waarin gediscussieerd wordt
over ontwikkelingen waarmee de tex-
tiel- en kledingindustrie in Europa kan
worden versterkt. De 6 Flagship groe-
pen  zijn:  Circulaire  economie,
Resource  efficiency,  Textielindustrie
4.0,  Innovatieve  textieloplossingen

voor bouw en transport, Smart textiel
en Digitale mode. 
In  de  Flagship  werkgroepen  zitten
experts  uit  industrie,  textiel-research
centra  en  universiteiten.  Vorig  jaar
hebben de Flagship groepen gezamen-
lijk  een  Europese  research  agenda
opgesteld (zie ook de vorige TexAlert).
De komende jaren zal er vooral aan-
dacht zijn om de onderwerpen uit de
research agenda om te zetten in daad-

werkelijke onderzoeksprojecten. 
Helaas  is  Nederland  slecht  vertegen-
woordigd in deze groepen. Alleen het
Textile Flagship met betrekking tot cir-
culaire  economie  wordt  mede  geleid
door  Nederlandse  onderzoekers.  Een
gemiste  kans  voor  de  Nederlandse
textielindustrie? 

Meer info:
http://www.textile-platform.eu/ 

Research & Development

http://www.textile-platform.eu/
https://www.nap.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium_chloride
http://www.enfiro.eu/
http://www.teonline.com/knowledge-centre/flame-retardants.html
http://www.c2w.nl/achtergrond/vuur-in-bedwang/item18810
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Tapijtrecycling groeit 

In de UK komt naar schatting elk jaar
400.000  ton  tapijtafval  vrij.  Traditio-
neel wordt tapijtafval in de UK gestort.
9 jaar geleden bedroeg het percentage
recycling,  inclusief  thermische  recy-
cling, nog maar slechts 2%. Dat is nu
opgelopen tot 35%. Ten opzichte van
2015 een stijging van 17.000 ton tot
een totaal van 142.000 ton.

Uit tapijtafval kunnen diverse produc-
ten worden terugwonnen die weer op-
nieuw kunnen worden ingezet. Vezels
als  wol  en polypropeen kunnen weer
worden gebruikt  in  vilt  en kunststof-
producten.  Voorbeelden  hiervan  zijn
Growfelt,  een  nonwoven  uit  herwon-
nen tapijtvezels  en vezels die gebruikt
worden om buitenrijbakken van mane-
ges te stabiliseren. 

Ook in de VS wordt veel aandacht be-

steed  aan  tapijtrecycling,  hoewel  de
percentages  nog  relatief  laag  zijn.
Maar 15% van de afgedankte tapijten
worden ingezameld. Hiervan wordt cir-
ca  1/3  gerecycled,  1/3  verbrand  en
1/3 alsnog gestort. De recycling heeft
vooral betrekking op de terugwinning
van  PA6  en  in  minder  mate  PA6,6.
Daarnaast wordt een deel opnieuw in-
gezet als tapijtvezel of als ondertapijt. 

In Californië bestaat er een program-
ma waarin  producten uit  gerecyclede
tapijten de voorkeur krijgen in publie-
ke aanbestedingen. Dit  zijn voor een
deel  producten  met  een  “double
green” label,  producten die naast ta-
pijtafval tenminste ook nog andere ge-
recyclede grondstoffen bevatten.

In Nederland wordt al jaren veel aan-
dacht besteed aan tapijtrecycling. Des-

so en Interface hebben aansprekende
programma's op dit gebied. Daarnaast
wordt  veel  PP-tapijtafval  gerecycled
ten behoeve van bijvoorbeeld de drai-
nage  industrie.  Ook  wordt  een  deel
van dit afval verbrand in cementovens
voor zowel energie- als krijtterugwin-
ning.  In  de  routekaart  tapijt  wordt
echter  uitgesproken  dat  een  hoog-
waardiger recyclingproces van dit afval
in  de  komende  jaren  ontwikkeld  zal
moeten worden.

Meer info:
http://www.carpetrecyclinguk.com
http://www.growfelt.com 
https://carpetrecovery.org 
https://carpetrecovery.org 
http://modint.nl 

Duurzaamheid 

Smart textiles in space

De astronauten die in het ruimte  sta-
tion  ISS  verblijven  zijn  naast  onder-
zoekers  natuurlijk  ook  proefkonijnen.
Wetenschappers  zijn  geïnteresseerd
hoe  de  astronauten  presteren  onder
gewichtsloosheid.  De Canadese ruim-
tevaart organisatie  heeft daarom een
smart shirt laten ontwikkelen waarmee
vitale eigenschappen van de astronau-
ten continu worden gemeten.  

Dit Astroskin-hemd meet het zuurstof-
gehalte  in  het  bloed,  de  bloeddruk,
hartslag  en  ECG,  de  ademhalingsfre-
quentie en -volume en het niveau van
activiteiten. De meetgegevens worden
doorgegeven  aan  de  wetenschappers
op de grond die op basis van deze ge-
gevens de conditie van de astronauten
kunnen analyseren.  

Het  Astroskin-hemd  kan  in  de  toe-
komst natuurlijk ook voor tal van an-
dere  toepassingen  worden  ingezet
waar mensen onder moeilijke omstan-
digheden moeten werken of een top-
prestatie moeten leveren. 

 

Het Astroskin-shirt is ontwikkeld door
Hexoskin en is een speciale uitvoering
van hun smart shirts. Deze shirts zijn
commercieel  verkrijgbaar  voor  een
prijs  vanaf  169  US$.  Met  een  blue-
tooth  datalogger  kost  het  shirt  399
US$.  Daarnaast  komt  met  het  shirt
een  app  waarmee  de  data  kunnen
worden geanalyseerd. 
Er zijn natuurlijk ook nog andere pro-
ducenten  van  dergelijke  producten.

Nanowear uit New York is er één van.
Zij  hebben onlangs FDA-approval  ge-
kregen voor hun shirt  dat ECG's kan
opnemen. 

Zo lijkt het  er op dat smart textiles,
waarover de laatste 10 jaar wordt ge-
discussieerd en wordt bedacht wat de
potentiële  toepassingen  zouden  kun-
nen zijn, nu in redelijke schaal en te-
gen redelijke prijzen op de markt ver-
schijnen. 

Dit  schept  zeker  mogelijkheden  voor
brede toepassing in bijvoorbeeld ver-
pleegzorg,  het  monitoren van patiën-
ten  op  afstand  en  het  bewaken  van
werknemers  die  onder  moeilijke  om-
standigheden  hun  werk  moeten  ver-
richten.

Meer info:
http://www.asc-csa.gc.ca 
http://www.hexoskin.com/ 
http://gearpatrol.com 
http://nanowearinc.com

Smart Textiles

http://nanowearinc.com/#intro
http://gearpatrol.com/2016/11/21/hexoskin-shirt-gp100/
http://www.hexoskin.com/
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/sciences/astroskin.asp
http://modint.nl/tag/recycling/
https://carpetrecovery.org/products/
https://carpetrecovery.org/wp-content/uploads/2014/04/CARE-2015-Annual-Report-FINAL-9-2-16-1.pdf
http://www.growfelt.com/about-us/
http://www.carpetrecyclinguk.com/news86.php
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Stimuli responsive polymeren – een overzicht
Stimuli responsive polymeren verande-
ren hun chemische en/of  fysische ei-
genschappen  wanneer  ze  worden
blootgesteld aan een externe prikkel.
Externe prikkels zijn onder andere ver-
andering van pH, temperatuur, mecha-
nische kracht,  magnetisch veld  of  de
aanwezigheid van bepaalde moleculen.
De reactie van deze polymeren is ac-
tief, wat resulteert in bijvoorbeeld sa-
mentrekking,  uitrekking  en  kleurver-
andering. De ontwikkeling van stimuli
responsive polymeren is een vorm van
bio-mimicry,  het  nabootsen  van  na-
tuurlijke eigenschappen.

Toepassingen  van  stimuli  responsive

polymeren zijn onder andere: 
• sensoren en bio-sensoren
• gecontroleerde  afgifte  van  medicij-
nen (of andere chemicaliën)

• kunstmatige spieren en actuatoren

Wetenschappers gaan steeds beter be-
grijpen hoe dergelijke polymeren we-
ren en hoe deze kunnen worden ge-
maakt.  De  mechanismen zijn  relatief
simpel  en  berusten  op  verschillen  in
vochtopname (buiging), veranderingen
in  lading  (gecontroleerde  afgifte)  of
structuurovergangen (kleur). 
Er zijn diverse overzichten van stimuli
sensitive polymeren gemaakt, waarbij
de  nadruk  enerzijds  ligt  op  de  wijze

waarop  deze  ontworpen  en  gemaakt
kunnen  worden  en  anderzijds  op  de
mechanismen en (potentiële)  toepas-
singen. Het is de verwachting dat deze
groep van polymeren in  de  komende
jaren in steeds meer producten, waar-
onder textiel, zullen worden toegepast.
Het  is  aan  de   individuele  bedrijven
om uit te zoeken of dergelijke polyme-
ren  ook  hun  producten  “slimmer”en
“actiever” kunnen malen. 

Meer info:
http://pubs.rsc.org 
https://en.wikipedia.org 
https://www.researchgate.net 
https://www.youtube.com 

Smart Textiles

Water- en vuilwerende textiel: nieuwe ontwikkelingen
Hydrofobe  of  waterafstotende  textiel
ontstaat door het verlagen van de op-
pervlakte energie van textiel. Onder de
lezers  zijn  ongetwijfeld  deelnemers
aan het MODINT project Stainless Tex-
tiles, waar Dr Aike Wypkema van TNO
haarfijn heeft uitgelegd wat dit  bete-
kent. 

In het tabelletje zien we een overzicht
van  de  oppervlakte  energie  van  de
meest voorkomende textielen.
Katoen: 70mN/m of meer en dus goed
te bevochtigen, neemt dus snel water
(en watergebonden vuil)  op,  en juist
minder  goed  olieachtige  materialen.
Polyester met een oppervlakte  ener-
gie van 43 mN/m neemt geen water
op, maar kan wel olieachtige materia-
len opnemen.
Ter  illustratie,  zie  bijgaand  tabelletje
met de oppervlakte energieën van een
aantal vloeistoffen. Hoe dichter de op-
pervlakte energie van een textiel bij de
waarde voor de vloeistof ligt, hoe be-
ter  ze  bij  elkaar  passen  en  dus  kan
smeerolie polyester bevochtigen, maar

katoen niet.

En dat is het punt: als je katoen wa-
ter- of vuilafstotend wilt maken, moet
je  er  een  finish  opzetten  die  ervoor
zorgt dat de oppervlakte energie wordt
verlaagd.  Een zeer  goed materiaal  is
de  op  fluorcarbon  gebaseerde  finish
met  zijketens  met  zo’n  8C  atomen
lang. Een variant van Teflon! Maar die
was slecht voor het milieu en de ge-
zondheid  en  is/wordt  verboden,  dan
wel is duidelijk in onmin geraakt.
Er wordt dus veel onderzoek verricht
naar het vinden van milieuvriendelijke
materialen die als textielfinish  water-
of vuilafstotende werking hebben. Het
doel is dan bijvoorbeeld een easy clea-
ning of anti fouling werking te verkrij-
gen. 
Een  groep  onderzoekers  aan  de  TU
Eindhoven  heeft  zich  hierover  gebo-
gen. Ze ontwikkelen een serie stoffen
Poly(dimethyl  siloxanen)  (PDMS)  ge-
noemd.  In  feite  een  wat  complexe
structuur met zijgroepen, zoals in de
figuur hiernaast (de kleurige vierkant-
jes  zijn  andere  groepen  die  we  nu
even weglaten.)

Afhankelijk van de exacte samenstel-
ling  hadden deze PDMS verbindingen
oppervlakte energieën van rond de 30
mN/m, dus hydrofoob oftewel wateraf-
stotend. Het materiaal wordt vanuit de
vloeistoffase  aangebracht  en  is  na
thermische curing (90oC) actief  en in
een 3D netwerk uitgekristalliseerd. In-
teressant voor textiel en tapijt toepas-
singen was ook dat bij beschadigingen
en  na  warmtebehandeling  de  finish
zich hersteld. Kortom een ontwikkeling
waar we voor textiel en tapijt wellicht
goed gebruik van kunnen maken. 
Gewoon  testen,  bijvoorbeeld  in  sa-
menwerking  met  de  gebruikersgroep
Stainless Textiles. Ter toelichting: Het
MODINT  Stainless  textiles  project
heeft meerdere alternatieven voor de
ongewenste  FC8  getest  en  voorge-
steld. Dit project wordt voortgezet als
de  “gebruikersgroep  Stainless
Textiles”, nu direct door RVO gefund.
 
Meer info:
http://www.sciencedirect.com 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
U kunt zich aanmelden voor deelname
aan de werkgroep Stainless Textiles bij
gjbrinks@bmatechne.nl

Textielveredeling

mailto:gjbrinks@bmatechne.nl
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414934/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032386116310199
https://www.youtube.com/watch?v=93pu2W35eR8&feature=youtu.be
https://www.researchgate.net/profile/Venkatram_Prasad_Shastri/publication/45604668_Stimuli-Sensitive_Polymers/links/54eaf95a0cf27a6de1157090.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_polymer
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/py/c6py01585a
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Kan de textiel- en kledingindustrie iets met de VN duurzaamheids-
doelstellingen?

Duurzaamheid  is  een  breed  begrip.
Het gaat in feite om de aspecten die
vroeger people, planet en profit (pros-
perity) werden genoemd. In het alge-
meen  wordt  “planet”-doelstelling  het
belangrijkst geacht. Zonder een goed
en  duurzaam  gebruik  van  grond,
grondstoffen  en  water,  stranden  op
termijn ook de people en profit doel-
stelingen.

Op  het  MVO-jaarcongres  in  januari
2017 stonden de duurzaamheidsdoel-
stellingen  centraal.  Hierbij  werd aan-
gesloten bij de duurzaamheidsdoelstel-
lingen zoals deze door de VN zijn ge-
formuleerd. De VN heeft 17 doelstel-
lingen geformuleerd. 

De textiel- en kledingindustrie in Ne-
derland heeft al  heel veel initiatieven
ontplooit  op  de  meeste  duurzaam-
heidsdoelstellingen.  MVO-NL  heeft

deze eens op een rij gezet en dan is
het toch best indrukwekkend wat er al
is  gepresteerd en gaande is  op deze
gebieden. 

Dat is  echter nog geen reden om nu
maar een pas op de plaats te maken.

Het zou goed zijn als veel van de initi-
atieven  een  breder  draagvlak  kregen
door meer samenwerken, zowel op het
gebied van ontwikkeling als ook op het
gebied van productie en verkoop. Want
het is uiteraard mooi dat er veel ont-
wikkelingen gaande zijn, maar de ech-
te  impact  wordt  pas  bereikt  als  het
ontwikkelde  proces  of  product  op  de
markt  beschikbaar  is  en  door  velen
wordt gebruikt.  

De consument is er klaar voor blijkt uit
steeds  meer  onderzoeken,  maar  de
beschikbaarheid  van  duurzame  pro-
ducten is helaas nog steeds beperkt!
 

Meer info:
https://sustainabledevelopment.un.org
http://mvonederland.nl
http://mvonederland.nl
http://www.duurzaam-ondernemen.nl 

Duurzaamheid 

Natuurlijke vezels in automotive composieten

Er  worden  de  laatste  jaren  steeds
meer  natuurlijke  vezels  gebruikt  in
composieten. De auto-industrie is een
grootgebruiker van deze composieten.
In 2015 werden ongeveer 150.000 ton
van  dergelijke  composieten  gemaakt.
Hoewel dit veel meer is dan de kool-
stofvezel  versterkte  composieten,
wordt aan composieten met natuurlij-
ke  vezels  veel  minder  aandacht  be-
steed.

De  meeste  aandacht  gaat  uit  naar
vlasvezels  in  composieten,  maar  ook
hennep en andere  bastvezels  worden
steeds  meer  in  composieten  toege-
past. Natuurvezel composieten zijn re-
latief licht in gewicht en kunnen goed
worden  gelamineerd,  zijn  crash  be-
stendig en bovenal laag in prijs. 

Een  voorbeeld  van  vlascomposiet  is
het materiaal FibriPlast van het Engel-
se  bedrijf  Ecotechnilin.  Dit  materiaal
wordt  onder  andere  gebruikt  in  de
deuren van de Mercedes E-klasse. Het
materiaal is  licht  in  gewicht  en heeft

goede akoestische eigenschappen. Het
fibriPlast materiaal bestaat uit de vlas
nonwoven en een thermoplastisch po-
lymeer, zoals PP, PLA of PA. Het mate-
riaal is geschikt voor compressie moul-
ding technieken.

Koolstofvezels hebben superieure me-
chanische  eigenschappen  en  worden
daarom vaak gebruikt in composieten
waar sterkte en lichtgewicht een door-
slaggevende  rol  speelt.  Koolstofcom-

posieten hebben echter slechte akoes-
tische eigenschappen. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat vlasve-
zels en koolstof worden gecombineerd
in  één  composiet  om hiermee  zowel
sterkte  als  geluiddemping  te  krijgen.
In zulke composieten worden de kool-
stoflagen  gescheiden  door  een  vlas-
laag. 

Het  product  Flaxtape  van  de  Franse
firma Lineo is een mooi voorbeeld van
een biobased composiet. De vlasvezels
worden hierbij  in  één richting gelegd
(UD)  en  door  een  speciaal  proces
wordt de lignine uit vlas gebruikt om
de  vezels  met  elkaar  te  verbinden.
Hierdoor is minder hars nodig om een
composiet te maken.

Meer info:
http://www.insidecomposites.com 
http://www.ecotechnilin.com 
http://www.lineo.eu
https://www.researchgate.net 

Productontwikkeling

https://www.researchgate.net/profile/Libo_Yan/publication/256761992_Flax_fibre_and_its_composites_-_A_review/links/0c960523cda9074966000000/Flax-fibre-and-its-composites-A-review.pdf?origin=publication_detail&ev=pub_int_prw_xdl&msrp=WAiewZcBMwjlKkNLtM9wQzLA5r3rXIPuCKyMRSaeT_3elmGdYSPS1M_9N-bPts3rVk7OLcXj6WoMMyfn17QTy__UypMBs0FotwgzCEdjCfM.oen2XRyZrXMs99RKXWeRp47s9f8jjoK0UCYHkzrXskGe-JR6PNmG4SKZswI_3BaeRfL48FpaC0gkUg2Ag3cJYw.49CmO3eem7UHmYH9s1a5Z9C48JnsAbNWCF5RaYXIrpbp3NT0NmU1Qy1MpG9h87n6YhKx0XT4kJruPMUwuOMFSQ.queIQkaeSueBsDoNg0E4ORRYhiFrPeTyzYVhl5BAvN9HpA0pOYGTMLFU2gzJyox49FvitmO5Nko4akUVLAq8Pg
http://www.lineo.eu/discovery
http://www.ecotechnilin.com/products-fibriplast.asp
http://www.insidecomposites.com/natural-fibres/unlikely-bed-fellows/
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/duurzaamheid-bij-consument-de-lift/
http://mvonederland.nl/mode-die-goed-zit/circulair
http://mvonederland.nl/sustainable-development-goals
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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MODINT routekaart projecten beëindigd, voortgezet in 3 gebruikersgroepen

In  de  afgelopen  paar  jaar  is  er  met
grote inzet en belangstelling deel ge-
nomen aan projecten in het kader van
“Routekaart textiel & Tapijt 2030 werk-
groepen”. 

In dit programma werd aan een aantal
projecten  gewerkt zoals:

 Stainless  Textiles,  gedreven  door
het  uitfaseren van C8 fluorcarbon
en  het  kennismaken  met  nieuwe
ontwikkelingen  en  technologieën
voor het vuil- en waterwerend ma-
ken van textiel.  Modint  heeft  een
overzicht opgesteld van alternatie-
ve  technologieën  in  de  factsheet
C8. Tevens is de milieu impact van
de verschillende technologieën be-
paald en opgenomen in deze facts-
heet.

 The Matrix, met als insteek kennis-
maken met de enorme hoeveelhe-
den ontwikkelingen op het terrein
van smart, intelligent en wearable
technologie. Veel deelnemers in dit
project  zijn   partner  geworden in
bijvorbeeld  het  Saxion  project
“texenergy”. 

 3D constructies in de bouw, waar-
bij gestreefd werd naar de ontwik-
keling van textiele toepassingen in
bijvoorbeeld flexibele gebouwen of
textiel  dat aan de buitenkant kan
worden  bevestigd  om  gebouwen
(tijdelijk)  een  andere  uiterlijk  te
geven. Dit project heeft een veel-
heid aan ontwerpen en demonstra-
tors opgeleverd.

 Biomaterialen,  met  natuurlijk  het
streven  naar  biobased  en  minder
“oil-based”  materiaalgebruik.  Hier
is  veel  kennis  opgedaan  rond  de
inzet  van  materialen  zoals  PLA,
Econyl (recycled PA6), bionolle en
bijvoorbeeld CumaPET. 

 Flexibele  productie,  met  als  uit-
gangspunt dat er veel te verbete-
ren  valt  aan  productieprocessen,
met name garenwisselingen in de
tapijtindustrie.  Dit  is  vervolgd  als
Cornet  project  en heeft  een  aan-
trekkelijk pakket aan testgegevens
en  een  prototype  opgeleverd  sa-
men met het Duitse TFI.

Kortom  een  interessant  programma

waar, in de contexten van de verschil-
lende projecten, veel kennis is  uitge-
wisseld  en ervaringen zijn  opgedaan.
Aansluiting  bij  grote  projecten,  zoals
RAAK projecten, is zeker geslaagd. Dit
programma  werd  gefinancierd  door
RVO die naast financieel ook inhoude-
lijk  een  zeer  stimulerende  bijdrage
heeft geleverd. Per 31 december 2016
is  dit  programma  gestopt  en  vanaf
2017  in  zeer  beperkte  vorm,  onder-
steund  door  RVO,  voortgezet  in  drie
gebruikersgroepen:  Stainless  Textiles,
3D (interieur)bouwtextiel en Flexibele-
/Digitale productie.
Voor  de  werkgroepen  Matrix  en  Bio-
based voorzien inmiddels andere pro-
jecten in  een voortzetting:  respectie-
velijk  TexEnergie  (RAAK,  Saxion)  en
Fieldlab  BioTex  (OP-Zuid,  AMIBM
=Aachen Maastricht Institute Biobased
Materials).

Het gaat dus om drie projecten die we
als  virtuele  gebruikersgroepen  vorm
gaan geven en waarin we  vraagstuk-
ken, door de deelnemers voorgelegd,
gaan beantwoorden. Hierbij wordt ook
gekeken naar de milieu/energie impact
van de vraagstukken.  Het zijn  virtue-
le gebruikersgroepen, dus we commu-
niceren  en  onderhouden  contact  per
email en telefoon. Het aantal meetings
wordt  drastisch  beperkt  tot  hooguit
een  of  twee  meetings  per  project  in
2017. We gaan dit jaar relevante infor-
matie,  nieuwe  inzichten  en
literatuur/publicaties  delen  via  email.
In juni maken we een interim rapport,
met nadruk op milieu impact. 

De drie projecten zijn:

 Flexibele  digitale  textiel  productie:
inmiddels zijn er nogal wat ontwik-
kelingen geweest die aanleiding zijn
geweest  om als  thema “digitalise-
ren van  productiesystemen”  uit  te
werken,  mede  ingegeven  door  de
snelle  ontwikkelingen  rond  web-
shops, Internet of Things en derge-
lijke. Hier is al eerder met een aan-
tal bedrijven over gesproken en er
zijn  zelfs  projectvoorstellen  ge-
maakt.  Op  20  april  is  een  eerste
meeting met IoT experts en bedrij-
ven  die  al  op  deze  wijze  werken,
zoals  Probo/Motilflow,  Colour4Cot-
ton,  Rosanne  van  der  Meer  en  IT
business  development  experts  als
Peter Langela.

 Stainless textiles. Hierbij zal  samen
met TNO, onderwijs en andere on-
derzoeksgroepen en met betrokken
bedrijven kennisontwikkeling en uit-
wisseling  met  elkaar  geschakeld
worden. De doelstelling van dit pro-
ject  is  om tot  optimalisatie  moge-
lijkheden voor  de  state  of  the  art
vuil- en waterwerende eigenschap-
pen op textiel te komen om zo tot
duurzame en energie efficiënte al-
ternatieven te komen in proces en
keten voor fluorcarbon chemie. 

 3D  constructies  in  de  bouw.  Dit
heeft al geleid tot een opzienbaren-
de  ontwikkeling:  het  aan  binnen-
en  buitengevels  kunnen  plakken
van textielen.  Dit  gaan we verder
ontwikkelen met als doelen:
a.Esthetiek verbeteren: gebouwen

gaan langer mee als ze aantrek-
kelijker  kunnen blijven  voor  de
eigenaren en gebruikers. 

b.Isolatie: wordt een isolerend ef-
fect  verkregen  door  het  aan-
brengen  van  dit  type  plakbare
textiel?

c.Versteviging,  denk  hierbij  aan
het  verstevigen  van  wanden  in
bijvoorbeeld  aardbevingsgebie-
den. 

Om tot toepassing van deze nieu-
we producten te komen moeten de
specificaties en voordelen duidelijk
worden beschreven. In dit  project
zullen die worden vastgesteld.

Met andere woorden: we vormen drie
netwerken rond deze drie thema’s en
hopen  relevante  vraagstukken  uit  de
industrie te kunnen beantwoorden. Mi-
lieu impact van de vraagstukken is on-
derdeel van het beantwoorden van de
vraag. 
Inmiddels  zijn  deze  drie  virtuele  ge-
bruikersgroepen van start gegaan met
steun en bijdragen van RVO, MODINT,
TNO, Architect Maarten Douwe Brede-
ro, Enschede textielstad en Lucie Huis-
kens. Middels de MODINT website en
dit medium zullen we u op de hoogte
houden van de voortgang.
U kunt zich op elk moment aansluiten.

Meer info:
http://www.inkworldmagazine.com 
http://www.tikp.co.uk 
http://www.fibre2fashion.com

Research & Development

http://www.fibre2fashion.com/industry-article/7260/textile-for-architecture
http://www.tikp.co.uk/knowledge/material-functionality/stain-resistance/basic-principles-of-satin-resistance/
http://www.inkworldmagazine.com/issues/2016-07-01/view_features/the-rapid-growth-of-the-digital-textile-market
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Smart, wearable en digitaal textiel als drager voor IoT
Smart wearable textiele producten zijn
op het lichaam gedragen computer en
sensorische systeempjes,  die  de  per-
soon die het draagt,  of de omgeving
van  die  persoon,  kan  waarnemen.
Wearables  kunnen  met  de  omgeving
communiceren  via  een  ingebouwde
draadloze verbinding of via een ander
apparaat, bijvoorbeeld een smartpho-
ne. Deze systeempjes verzamelen dus
gegevens over de drager of over zijn
omgeving. Die gegevens worden ver-
werkt, direct op de drager of elders op
een server en vervolgens aan de dra-
ger  overgedragen.  Dus  deze  smart
wearables  kunnen  meten,  interprete-
ren,  regelen  en  communiceren.  Data
worden opgeslagen en functies kunnen
worden  bestuurd  of  geregeld.  De
vraag is nu: Wat is eigenlijk de rol van
al die slimme draagbare textielen? Al
die sensoren die voortdurend van alles
meten en informatie doorgeven aan de
gebruiker,  en  aan  wie  nog  meer?  Is
textiel een wezenlijke enabler voor het
Internet of Things (IoT)
Smart wearables worden steeds meer
“overal  aanwezig”  gedreven  door  de
voortdurende  miniaturisatie  van  de
elektronica; betere sensortechnologie,
toenemende rekenkracht en connecti-
viteit en ze worden steeds beter in het
inbouwen van intelligentie in elektroni-
sche (en fotonische) componenten en
systemen. En ze worden steeds goed-
koper!  

Een tweede groep “drijvers” die de in-
voering bespoedigen is een samenvoe-
ging van nieuwe materialen,  mooiere
ontwerpen, betere energieopslag. 
Ook hier weer: de rol  van textiel  als
drager  of  medium voor  de  invoering
van deze technologie is cruciaal.

Samengevat: dit soort slimme, draag-
bare apparaten en toepassingen kun-
nen  ons  leven  verbeteren  of  verge-
makkelijken en ze kunnen worden ge-
bruikt om mensen te helpen bij gespe-
cialiseerde professionele en persoonlij-
ke  activiteiten.  De  meest  algemeen
gebruikte wearables vandaag zijn slim-
me horloges,  fitness-trackers en druk-
sensor systemen voor het meten van
voetbelasting. Daarnaast natuurlijk die
sensoren in de slimme handschoenen
bij  virtual  reality  toepassingen.  Maar
er is veel ontwikkeling gaande en de
lijst  met apparaten die  worden  geïn-
troduceerd op de markt of nog moeten
komen, is veel groter. Het omvat slim-
me patches, textiel, brillen, virtual re-
ality headsets, exoskeletons (wearable
robots,  zie  Xosoft)  en  bijvoorbeeld
slimme sieraden ontworpen om kwali-
teit van de slaap te monitoren.
De volledige implementatie van draag-
bare apparaten in nieuwe toepassings-
gebieden vereist verdere ontwikkeling
om  de  functionaliteit  te  verhogen,
flexibiliteit te verbeteren en het ener-
gieverbruik  te  verminderen.  Een ver-

schuiving zal plaatsvinden van de hui-
dige  single-function  wearables  (bijv.
Stijve elektronica, perifere mobiele te-
lefoon) in de richting van de "next ge-
neration"  van  wearables  die  verder
gaan dan de pols gedragen apparaten
of 'eenvoudige' integratie in de kleren.

Nieuwe  generaties  wearables  zullen
flexibel,  modieus en onzichtbaar  zijn.
Zij zullen geavanceerde functies zoals
energie  harvesting,  efficiënt  energie-
beheer en zeer low-power high-perfor-
mance  computing  omvatten.  Boven-
dien,  in  combinatie  met  de  vooruit-
gang in mobiele communicatie  en in-
ternet-technologieën, is dit gebied aan
het  transformeren  in  de  richting  van
'internet  van  slimme  wearables”.  En
sommige experts zien deze wearables
als de “missing mate” voor IoT. En tex-
tiel als drager biedt kansen voor hoog-
waardige textielen, business modellen
die hier bij moeten aansluiten en ver-
eist vooral samenwerking tussen tex-
tiel,  elektronica/ICT  en  systeem ont-
wikkelaars en natuurlijk die bedrijven
die  marktposities  op  deze  terreinen
hebben.

Meer info:
http://ec.europa.eu 
https://manus-vr.com/
http://www.xosoft.eu/
http://www.techrepublic.com
http://www.techrepublic.com

Smart Textiles

Metamaterialen voor koeling
Metamaterialen  is  een  nieuwe  klasse
van  materialen,  met  bijzondere  opti-
sche  eigenschappen.  Metamaterialen
hebben  een  negatieve  brekingsindex,
waardoor  je  om  de  metamaterialen
heen kunt kijken (een soort stealth ef-
fect).  Dergelijke materialen komen in
de natuur niet voor. 
De materialen worden gewoonlijk op-
gebouwd uit herhalende patronen, op
een schaal die kleiner is dan de golf-
lengte van de fenomenen die ze willen
beïnvloeden.  Metamaterialen ontlenen
hun eigenschappen niet uit de eigen-
schappen  van  de  grondstoffen,  maar
uit  hun  structuur.  De  precieze  vorm,
geometrie,  grootte,  oriëntatie  en  op-
bouw geeft deze materialen slimme ei-
genschappen  die  ze  in  staat  stellen
elektromagnetische golven te manipu-
leren: door ze te blokkeren, te absor-
beren,  door  golven  af  te  buigen,  op

een wijze die alleen met deze materia-
len mogelijk is. 

Onderzoekers van de University of Co-
lorado hebben een metamateriaal ont-
wikkeld dat kan worden gebruikt voor
de koeling van gebouwen. Het materi-
aal  reflecteert  inkomende  IR-straling,
maar is tevens in staat IR-straling uit
het  object  waarop  deze  is  aange-
bracht, door te laten. Het metamateri-
aal  is  opgebouwd uit  een combinatie
van glas en polymeren, kan op de rol
worden geproduceerd en is slechts  50
µm dik (ongeveer de dikte van alumi-
niumfolie).  Koeling  gebeurt  zonder
toevoer van energie of water, wat de
ontwikkeling extra interessant maakt.
De onderzoekers willen hun ontwikke-
ling dit jaar testen op een schaal van
200m², om te demonstreren dat deze
passieve  koeling  ook  in  de  praktijk

functioneel is. Eerste indicaties geven
aan dat het  materiaal  in staat  is  om
voorwerpen  te  koelen  tot  circa  13°C
onder de  omgevingstemperatuur  (het
materiaal  werkt  dus  als  een  soort
warmtepomp!).  

Gezien het belang van koeling in indu-
strie, maar ook in kleding, lijkt dit een
ontwikkeling die ook de de textielindu-
strie nauwlettend gevolgd zou moeten
worden.  Als  een  dergelijk  materiaal
gebruikt zou kunnen worden in kleding
voor  buitenwerkers  en  sporters  zou
dat een geweldige verbetering van het
thermisch comfort kunnen betekenen.
En daar  zijn textielwetenschappers  al
jaren naar op zoek!

Meer info:
http://www.colorado.edu 
https://en.wikipedia.org

Nieuwe materialen

https://en.wikipedia.org/wiki/Metamaterial
http://www.colorado.edu/today/2017/02/09/newly-engineered-material-can-cool-roofs-structures-zero-energy-consumption
http://www.techrepublic.com/article/the-dark-side-of-wearables-how-theyre-secretly-jeopardizing-your-security-and-privacy/
http://www.techrepublic.com/article/top-iot-and-wearable-tech-trends-for-2016-smartwatches-in-transition-as-smartglasses-rule/
http://www.xosoft.eu/
https://manus-vr.com/
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=40542
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Saxion investeert in lab faciliteiten lectoraat Smart Functional Materials

In de zomervakantie van 2015 is het
textiel  laboratorium  van  Saxion  voor
zowel  het  lectoraat  Smart  Functional
Materials  (SFM),  als  de  opleiding
Fashion & Textile Technologies (F&TT),
compleet vernieuwd. 

In  het  nieuwe  textiel  lab,  dat  opge-
deeld is in een chemisch (nat) en me-
chanisch (droog) deel, werken onder-
zoekers en studenten van het lectoraat
SFM samen met docenten en studen-
ten van de opleiding F&TT. 
Daarnaast  is  afgelopen  jaar  geïnves-
teerd in nieuwe apparatuur, zoals spe-
ciale naaimachines, breimachines, een
technische borduurmachine en een in-
novatieve weefmachine.  

We kunnen nu spreken van 5 labs: een
brei-lab, een mechanisch-test lab, een
digitaal print lab, een chemisch/ pro-
ces lab en een op pilot schaal gericht
productie lab.

Naast  professionele  naaimachines,
lock- en coverlock machines, beschikt
Saxion nu ook over een speciale naai-
machine voor leer, waarbij het naaien
van zelfs de dikste stoffen en dubbele
lagen  leer  geen  probleem is.  Naaien
zonder  naald  en  draad  is  mogelijk
dankzij de ultrasone lasmachine. 
Deze  machine  verbindt  synthetische
stoffen aan elkaar door vibraties. Hier-
door kunnen bijvoorbeeld waterdichte
naden  gemaakt  worden  voor  techni-
sche toepassingen. Ook kan uit esthe-

tisch  oogpunt  voor  lassen  gekozen
worden, omdat naden met verschillen-
de  reliëf  patronen  gecreëerd  kunnen
worden, die ook geschikt zijn voor rek-
bare stoffen.

Met de nieuwe technische borduurma-
chine kunnen speciale materialen zoals
geleidend garen,  verstevigend carbon
of  optische  vezels  op  stoffen  gebor-
duurd  worden.  Met  een  geavanceerd
softwareprogramma  kunnen  speciale
borduur patronen ontworpen worden.
Er kan zowel op weefsels, breisels als
non-wovens  en  zelfs  op  3D  breisels
geborduurd worden. 
De borduurmachine is al voor het ma-
ken van meerdere samples en prototy-
pes  door  het  het  lectoraat  SFM  ge-
bruikt. Ook 4e  jaars studenten van de
opleiding  F&TT  hebben  met  de  bor-
duurmachine optische vezels op eigen
collecties gebreid, die tijdens het Fas-
hion & Textile Event op de catwalk te
bewonderen waren. 

De  nieuwe automatische  breimachine
is te vinden in het brei lab van Saxion.
Deze  nieuwe  machine  beschikt  over
zeer  kleine  naalden  waardoor  met
dunnere  garens  gebreid  kan  worden
en fijne breisels ontstaan. Er kan met
een fijnheid van maar liefst 16 steken
per inch (16 gauge) gebreid worden,
waarmee een fijnheid gecreëerd wordt
die geschikt is voor bijvoorbeeld sport-
stoffen. 

De  laatste  aanwinst  voor  het  textiel

lab is de lab/pilot-schaal automatische
weefmachine.  Deze  weefmachine
maakt  het  mogelijk  om  op  kleine
schaal te experimenteren met speciale
bindingen en garens in zowel ketting
als inslag richting. 
Door maar liefst 20 weeframen, en 8
inslag  draden  kunnen  uiteenlopende
weefsels  gemaakt  worden.  De  com-
plexe weefsels kunnen voor zowel kle-
ding, interieur maar ook technisch tex-
tiel toegepast worden. 
Een  bijbehorend  softwareprogramma,
een machine om de kettingboom op te
zetten en een machine om het garen
te sterken (om draadbreuk te vermin-
deren)  maken  de  weefmachine  com-
pleet.  

Kortom:  Saxion  -  ACT  investeert  in
textielonderzoek. Het past strategisch
ook bij het streven van Saxion om Li-
ving Technology vorm te geven, dus te
voorzien  in  technologie  om  maat-
schappelijke  problemen of  vraagstuk-
ken op te lossen. 

U bent van harte welkom om de appa-
ratuur te bekijken of  om samen met
onderzoekers en studenten innovatie-
ve projecten uit te (laten) voeren.
 
 
Meer info:
Laura  Erkens  en  Ger  Brinks,  Saxion
Academie Creatieve Technologie, lecto-
raat Smart Functional Materials

Research & Development
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Hennepbeton

Er  wordt  in  Nederland  veel  gebouwd
met  beton.  Beton  is  een  grote  bron
van CO2, vooral door het gebruik van
cement. Een alternatief voor de traditi-
onele beton is hennep beton. In hen-
nepbeton  is  een  deel  van  de  vulstof
(grind)  vervangen  door  houtdeeltjes
uit de hennepplant.

Hennep kan uitstekend worden geteeld
in grote delen van Europa. In Europa
werd in 2015 circa 25.000 ha hennep
verbouwd.  De  hennepplant  kan  bijna
in zijn geheel worden gebruikt: vezels
voor textiel, houtfractie voor bouwma-
terialen, zaad voor voeding en blad als
diervoeding. Daarnaast verbetert hen-
nep de grond en zitten er in de plant
ook allerlei geneeskrachtige stoffen zo-
als CBD. Henneprassen die in de land-
bouw worden gebruikt bevatten haast
geen THC en zijn dus niet geschikt als
grondstof voor verdovende middelen.  

1 ha hennep levert ongeveer 8.000 kg
hennepstro op. Hieruit kan 1500-2000
kg vezels worden gewonnen.  De helft
van het  stro  zijn houtdeeltjes en die
kunnen dus ook in beton worden toe-
gepast.  Dit  wordt  onder  andere  ge-
daan in Friesland,  waar het Biobased
Centre wordt  gebouwd op het Ecom-
munity park  in Oosterwolde. Hennep-
beton  heeft  een  hele  hoge  isolatie-
waarde en is vochtregulerend. 

Er zijn in Nederland en Europa diverse
initiatieven voor teelt en toepassingen
van  hennep.  In  Noord-Nederland
wordt onder andere met hennepcom-
posieten  geëxperimenteerd  voor  wo-
ningbouw.  In  Gelderland  wordt  een
programma opgezet rond de teelt van
hennep voor textiel- en papierproduc-
tie voor het gebruik in bouwmaterialen
en als grondstof voor veevoer. Ook in
Europa zijn er initiatieven voor het op-
richten van een hennepcluster met be-

drijven en instellingen uit o.a. Roeme-
nië, Nederland en Frankrijk. 

Het lijkt erop dat de vezelhennepteelt
in  de  komende jaren zich  aanzienlijk
zal  uitbreiden.  Voor  toepassingen  in
textiel zullen behoorlijke hoeveelheden
hennepvezels van een goede kwaliteit
beschikbaar komen. Deze vezels zullen
hun toepassing vinden in zowel de kle-
dingindustrie als ook in technisch tex-
tiel.  Het  is  voor  de Nederlandse tex-
tielbedrijven zaak deze ontwikkelingen
scherp in de gaten te houden en daar
waar mogelijk  te participeren in  pro-
ces- en productontwikkeling. 

Meer info:
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl 
http://www.biobasedbouwen.nl 
https://www.trouw.nl
http://eiha.org 
http://pantanova.nl/ 

Duurzaamheid

Markt voor smart textiles groeit zeer snel

De markt  voor  smart  textiles  was in
2015 ongeveer 540M$. Noord Amerika
(45%) en Europa (35%) zijn de groot-
ste  afzetmarkten  voor  commerciële
producten. Smart textiles worden het
meest toegepast in militaire toepassin-
gen, sport & fitness en in gezondheids-
monitoring. 
De  opkomst  van  smart  textiles  kan
worden verklaard uit  het  beschikbaar
komen van nieuwe kleine sensoren en
geleidende  vezels.  Daarnaast  is  de
prijs  per  item  aanzienlijk  gedaald,
doordat  de  smart  textiles  op  grotere
schaal geproduceerd worden in Azië.

Er  wordt  een  grote  groei  voorspeld
met betrekking tot de toepassing van

smart  textiles  en daarmee een grote
groei in omzet. Sport & fitness worden
daarbij gezien als drivers en onderne-
mingen als NIKE, O”Neill en Adidas als
belangrijkste  producenten.  De  groei
wordt  geraamd op  35% per  jaar.  In
2024 zal de omzet dan 9,3 miljard $
bedragen  (17  maal  zoveel  als  in
2015!).  Hoewel  het  zwaartepunt  van
de ontwikkeling van smart  textiles in
Noord Amerika ligt,  zal  Europa zeker
een  belangrijke  rol  blijven  spelen.
Hierbij wordt voortgeborduurd op ken-
nis die is opgedaan in met name Euro-
pese projecten. 

North  Carolina  State  University,  ETH
(Sw)  en  Tampere  University  worden

gezien als  de  belangrijkste  ontwikke-
laars en certificeerders van smart tex-
tiles. Daarnaast wordt CeNTI (Pt) ge-
zien  als  een  belangrijke  ontwikkelaar
van textiel dat zelf de energie, beno-
digd  voor  sensoren,  kan  opwekken.
Hierdoor  kunnen smart  textiles  in  de
toekomst mogelijk zonder batterij wor-
den gebruikt. 
Voor  de  Nederlandse  textiel-  en  kle-
dingindustrie  ligt  er  de  uitdaging  om
op deze groei van smart textiles in te
haken en te kijken in welke producten
smart functies kunnen worden onder-
gebracht.

Meer info:
http://www.grandviewresearch.com

Smart Textiles

http://www.grandviewresearch.com/
http://pantanova.nl/groene-groei-gelderland
http://eiha.org/media/2016/05/16-05-17-European-Hemp-Industry-2013.pdf
https://www.trouw.nl/home/bouwen-met-hennepbeton-is-best-wel-groen~a28b614b/
http://www.biobasedbouwen.nl/producten/hempcal-hennepbeton/
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/20783/lokaal-geteelde-hennep-als-bouwsteen-voor-biobase-center
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Coatings en composieten van biobased grondstoffen
Even afgezien van het nut om via biet-
of rietsuiker eerst alcohol en dan poly-
meren te maken, het zoeken naar bio-
based  productie  routes  levert  wel
mooie innovaties op. Het gebruik van
sojaolie  of  bijvoorbeeld  lignine  uit
hout, zijn al lang bekende routes om
tot  biobased  grondstoffen  te  komen.
Toch zijn er nog steeds verbeteringen.
 
Epoxyharsen bijvoorbeeld worden veel
toegepast in composieten, coatings en
in lijmen voor bijvoorbeeld het lamine-
ren.  Het  uitharden  vereist  speciale
chemicaliën. Er is  al  een tijdlang on-
derzoek gaande om dit type materia-
len via de zogenaamde biobased route
te  produceren  en  daar  zijn  al  mooie
voorbeelden  van.   Een  groep  onder-
zoekers aan de Guangdong University
of  Technology  ontwikkelden  een  me-
thode om uit sojaolie grondstoffen te
produceren  die  kunnen  functioneren
als uithardende middelen in epoxyhar-

sen. 
Het hardingsmiddel werd gemaakt uit
de  reactie  tussen  epoxy  sojaolie  en
ethyleendiamine  en  werd   EEDA  ge-
noemd,  de tweede van epoxy sojaolie
en  isoforon  diamine  werd  EIPDA  ge-
noemd. 
Uit onderzoek bleek nu dat deze mate-
rialen zeer geschikt  zijn  als  biobased
hardingsmiddel in epoxyharsen. De re-
sulterende  harsen  bleken  zelfs  taaier
te zijn  ten opzichte van conventionele
uithardingsmethodes,  zoals  met bisp-
henol-A, waar we graag van af willen.

Een  andere  ontwikkeling  is  die  van
grondstoffen  gebaseerd  op  lignine.
Lignine is het meest voorkomende or-
ganisch materiaal op aarde na cellulo-
se. De sterkte van hout is het resultaat
van interactie tussen cellulose en het
lignine eromheen. Ongeveer 25 tot 33
procent  van  de  massa van  gedroogd
hout  bestaat  uit  lignine.  Kortom  de

grondstof  is  geen probleem. Pyrolyse
van lignine levert een bio-olie op met
een complex mengsel van monomeren
die het lastig maken om hieruit fenol-
harsen van te maken. Een groep on-
derzoekers onder leiding van de Uni-
versity of Maine, USA, hebben hier on-
derzoek aan gedaan. Ze ontwikkelden
een proces gebaseerd op het gebruik
van mierenzuur en een zeer snelle py-
rolyse.  Dit  leverde  een  vloeistof  op
met een hoog fenol gehalte zonder de
vele  lastige  bijproducten.  Verder  tes-
ten leverden op dat hiervan zeer goed
functionerende fenolharsen van gepro-
duceerd kunnen worden.  En die kun-
nen weer worden ingezet bij het ma-
ken van composieten coating en lijmen
voor textiel en schoenen en dergelijke.

Meer info:
http://www.european-coatings.com
http://onlinelibrary.wiley.com 
http://www.european-coatings.com

Biobased materialen

Zelf reparerende coatings en slijtage-vrij textiel
Alle  levende wezens zijn in staat  om
wondjes of beschadigingen in de huid
via  weefselregeneratie  te  herstellen.
En dus is het verleidelijk om te onder-
zoeken of dat ook met coatings of fi-
nishes kan. De technische terminologie
die hierbij hoort, is: intrinsieke zelfher-
stellende systemen, die kunnen gene-
zen  zonder  exogene  materialen,  dus
zonder materiaal toe te voegen.
We hebben eerder al in TexAlert aan-
dacht  besteed  aan  zelfhelende  prints
of coatings met nanodeeltjes die naar
elkaar toe trekken en scheurtjes kun-
nen dichten. Ook zijn studies verricht
naar  meer  chemische  benaderingen
zoals naar reversibele Diels Alder reac-
ties, stoffen de vrijkomen en reageren
uit  gescheurde  microcapsules,  of  het
bouwen van waterstofbruggen. 
Punt is natuurlijk dat er steeds energie
nodig is om dit te activeren, bijv. ho-
gere temperaturen of licht. Daarnaast
is het overbruggen van grotere afstan-
den problematisch.
Hoe doen levende organismes dat en
zou  dat  ook  op  textiel  kunnen?  Met
andere  woorden:  zou  je  bij  een  be-
schadiging uit de omgeving materiaal
kunnen opnemen en kunnen gebruiken
om beschadigingen te herstellen?

Een groep onderzoekers van het Korea

Advanced  Institute  of  Science  and
Technology  (KAIST)  heeft  zich  hier
over gebogen en hebben gekeken hoe
de natuur dat doet.  Ze onderzochten
het herstellen van beschadigde schild-
jes aan insecten en het bruin worden
van fruit  na  beschadiging  om ideeën
op te doen. Hierbij werd ook gekeken
naar de al eerder beschreven technie-
ken die gebruik maken van in micro-
capsules  opgeslagen  hulpstoffen,  die
vrijkomen  en  reageren  na  beschadi-
ging. Dat is al een vorm van autonoom
herstellen. 
De  Koreaanse  onderzoekers  hebben
gekeken of  zuurstof uit  de atmosfeer
te  gebruiken  is  bij  helingsprocessen.
Ze  hebben  het  proces  “Re-Seal”  ge-
noemd.  Re-Seal  vertoont  autonome
heling bij afwezigheid van stimuli zoals
temperatuur  of  licht.  Re-Seal  maakt
gebruik van een overvloedige natuur-
lijke  katalysator,  gasvormig  zuurstof,
ruim  aanwezig  onder  omgevingsom-
standigheden. Het kan ook steeds de-
zelfde  plek  repareren:  dus  slijtage
plekken kunnen hersteld worden. 

Het werkt als volgt: Een mengsel van
0,2 m pyrogallol (PG) en 20 gew% po-
lyethyleenimine (PEI) werd bereid  en
op  een  hydrogel  aangebracht.  Bij
blootstelling aan de lucht werd binnen

2 min een film gevormd, de Re-Seal
film. Wanneer Re-Seal werd verwijderd
(met een schaafje) en de onderliggen-
de gelopnieuw werd blootgesteld  aan
de lucht, werd er snel een nieuwe film
gevormd op de plek waar het verwij-
derd was.Het werkt alleen onder bloot-
stelling aan zuurstof,  onder een stik-
stof atmosfeer werkte het niet. 
Re-Seal vertoont dus zelfhelende ei-
genschappen. We laten de chemie 
even in het midden maar pyrogallol en
polyethylenimine zijn niet onschadelijk
in contact met bijvoorbeeld de huid en
behoorlijk reactief. Daar moet dus nog 
aan gewerkt worden. De onderzoekers
geven al aan dat diverse polyaminen 
en fenolderivaten zoals flavonoïden 
ook zo werken en ook zouden kunnen 
worden toegepast. Als dit kan werken 
op textiel, bijvoorbeeld in technische 
toepassingen dan zou dat slijtage 
plekken kunnen herstellen op een 
slimme en waarschijnlijk economisch 
aantrekkelijke manier. 

Meer info:
http://onlinelibrary.wiley.com 
Texalerts 7.3 en 7.4
https://nl.wikipedia.org 
https://en.wikipedia.org 
http://www.nfc.umn.edu 

Nieuwe materialen

http://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/Technologies/Renewably-sourced-phenolic-resins-from-lignin-bio-oil
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.44754/abstract
http://www.european-coatings.com/Raw-materials-technologies/Raw-materials/Coatings-binders/Preparing-soybean-oil-based-curing-agents-for-epoxy-resin
http://www.nfc.umn.edu/assets/pdf/msds/polyethylenimine.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylenimine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrogallol
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603290/full
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Capita selecta over textielontwikkelingen

Lenzing  heeft  een  nieuwe  vezel  ont-
wikkeld op basis van katoen afval en
hout. Refibra is de eerste cellulose ve-
zel  met  gerecycleerd  materiaal  (ka-
toen) op commerciële schaal en werd
onlangs gelanceerd op de Première Vi-
sion  textielbeurs  in  Parijs.  De  vezel
wordt op dezelfde wijze als Tencel ge-
produceerd, dus via het lyocell proces.
Het  betreft  een  cellulosevezel,  ge-
maakt uit een mengsel van twee ver-
schillende  grondstofstromen.  Jammer
dat er  geen productspecificaties  wor-
den genoemd.

Dupont  heeft  een hele  serie  biopoly-
meren in ontwikkeling of al geïntrodu-
ceerd in de markt. De basis is een ont-
wikkeling om uit fructose één van de
bouwstenen voor een polyestervezel te
maken:  biobased  furaan  dicarboxylic
methyl ester (FDME).  Een van die po-
lymeren  is  polytrimethaanfuranoaat
(PTF) Deze betrekkelijk nieuwe polyes-
tervezel wordt gemaakt uit het FDME
en een andere biobased grondstof bio-
PDO (1,3-propaandiol). Het PTF biopo-
lymeer is gemaakt van 37% hernieuw-
bare  plantaardige  ingrediënten.  Ook
wordt geclaimd dat de productie 30%
minder energie gebruikt en 63% min-
der  broeikasgassen  uitstoot  dan  bij-
voorbeeld  nylon  6.  Het  wordt  gezien
als  een  in  de  textiel  breed  inzetbare
vezel bijvoorbeeld in tapijten, kleding
en auto-matten.  

Ook  een  interessante  biomaterialen
ontwikkeling:  composieten  van  vlas
met PLA als matrix materiaal. De com-

posieten werden als volgt vervaardigd.
Eerst  werden  de  PLA  pellets  tussen
twee verwarmde platen bij 185° C ge-
plaatst om een uniforme film te ver-
krijgen.  Vervolgens  werden  5
matrix/weefsels  van  vlas  afwisselend
gestapeld.  De  gestapelde  lagen  wer-
den tussen de verwarmde platen ge-
plaatst. Na 2 minuten van voorverwar-
men op 185° C, werd 16 MPa druk uit-
geoefend  gedurende  3  minuten  met
behulp van een universele testmachi-
ne,  Servosis  ME-404/100.  Tenslotte
werden de biocomposiet panelen afge-
koeld  tot  kamertemperatuur.  Zo wer-
den  plaatjes  gemaakt  met  een  dikte
van 2,64 mm. 
Het vezelgehalte werd vastgesteld op
65% van het samengestelde gewicht.
Vervolgens werden hiervan de mecha-
nische  eigenschappen  gemeten.  De
treksterkte  van  het  verkregen  lami-
naat biocomposiet was 100 MPa. 
Deze  resultaten  werden  vergeleken
met  proeven  met  geweven
koolstof/epoxy composieten onder de-
zelfde omstandigheden. Het bleek dat
de  volledig  biologisch  afbreekbaar
composieten  vlas/PLA  beter  in  staat
waren  energie  te  absorberen  en  dus
slagvaster  zijn  dan  koolstof/epoxy
composiet. Bij drukproeven werd geen
delaminatie gevonden.

Een fraaie ontwikkeling is die van brei-
sels die als spieren kunnen werken. In
de  wereld  van  exoskeletten  bestaat
behoefte aan kunstmatige spieren die
stil, zacht en soepel zijn, met presta-
ties die vergelijkbaar zijn met die van

de skeletspieren. Door het combineren
van brei- en weeftechnieken met elek-
tro-polymeren,  hebben  onderzoekers
in Zweden zachte kunstmatige spieren
gemaakt  met  instelbare  kracht  en
spanning. Deze textiel actuators wer-
den  geproduceerd  van  weefsels  en
breisels van cellulosegarens die gecoat
waren met geleidende polymeren. Dit
werkte. 
De cellulose werd gecoat met polypyr-
rol  (ppy),  een  geleidend  polymeer
waar ook in Nederland onderzoek aan
wordt verricht. PPY ondergaat een vo-
lumeverandering  na  elektrochemische
oxidatie of reductie door een lage po-
tentiaalverschil  van  1-2  V.  Deze  om-
keerbare  volumeverandering  wordt
voornamelijk  veroorzaakt  door  het
transport van ionen en oplosmiddelen
in  de  polymeermatrix.  Deze  volume-
verandering wordt gebruikt om actua-
toren van te maken. 
Aangezien  het  volumeverandering  is
gebaseerd  op  ion-  en  oplosmiddel-
transport,  heeft  het  geleidende  poly-
meer een ionenbron nodig in de vorm
van  een  elektrolytische  oplossing  en
een  vast  polymeer  elektrolyt.  In  dit
geval werd VPP PEDOT gebruikt. De zo
vervaardigde  PPY  actuatoren  leveren
behoorlijke  spanning,  meestal  een
paar Megapascal meer dan skeletspie-
ren.   

Meer info:
http://www.lenzing-fibers.com 
http://circulatenews.o  rg
http://www.innovationintextiles.com
http://www.sciencedirect.com 
https://www.researchgate.net 

Nieuwe materialen

https://www.researchgate.net/publication/312925613_Knitting_and_weaving_artificial_muscles
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941816314453
http://www.innovationintextiles.com/dupont-presents-major-advances-in-biomaterials-at-ablc-2017/
http://circulatenews.org/2017/02/new-textile-fibre-created-using-cotton-scraps-wood/
http://circulatenews.org/2017/02/new-textile-fibre-created-using-cotton-scraps-wood/
http://www.lenzing-fibers.com/en/tencel/refibra/
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Hygiëne en textiel een kwestie van bacteriën bestrijden

Bacteriële infecties in ziekenhuizen en
andere  zorginstellingen  vormen  een
serieus  probleem,  dat  leidt  tot  veel
menselijk leed als gevolg van compli-
caties in de behandeling van patiënten
en ook veel extra kosten. 
Recent is het Raak project Textiles in
Health Care afgesloten. In dit project
is een nanodeeltje (POM) door middel
van een kationische finish gehecht op
katoen en polyester. Er zijn drie ver-
schillende methoden getest om het na-
nomateriaal  aan  te  brengen  op  het
textiel,  nl.  foulard,  uittrek  en  inkjet
printen. Uiteindelijk is gekozen voor de
foulard omdat deze een controleerbare
hoeveelheid  kan  aanbrengen  en  de
beste  resultaten  gaf  met  betrekking
tot  de  gemeten  antibacteriële  activi-
teit. Aanbrengen op katoen is succes-
vol en een hoge antibacteriële werking
wordt  gemeten.  Polyester  lijkt  iets
minder  gemakkelijk  te  voorzien  van
een dunne laag en dit bemoeilijkt bo-
vendien de bepaling van de antibacte-
riële werking. 
De  resultaten  met  betrekking  tot  de
wasechtheid  van  de  behandeling  wa-
ren  in  eerst  instantie  teleurstellend.
Optimalisatie  van de voorbehandeling
bleek echter te leiden tot een aanzien-
lijk verbeterde wasechtheid.  Te hoge
concentraties  van  het  nanomateriaal
op het textiel leiden tot irritatie van de
huid en in toxicologische studies met
verschillende cellen is aangetoond dat
het nanomateriaal vrij in oplossing niet
onschadelijk is voor de cellen. Omdat

niet onomstotelijk kon worden vastge-
steld dat de nanofinish op het textiel
niet toxisch is voor de drager, is er be-
sloten om niet te testen in de praktijk.
Ondanks dat deze laatste stap niet ge-
zet kon worden, is er veel inzicht ver-
kregen  in  de  uitdagingen  die  er  zijn
om dit te realiseren.

Maar hier houdt het niet op.
Er is van vele stoffen bekend dat die in
combinatie met textielen antibacteriële
textiel  kunnen  opleveren.  Denk  aan
het aanbrengen van  Zilver (Ag), tita-
nium dioxide (TiO2),  zinkoxide (ZnO)
and Koper II oxide (CuO)  en natuur-
lijk  aan  de  quaternaire  ammonium
verbindingen,  chitosan  en  triclosan
(hoewel deze laatste onder druk staat
vanuit de regelgeving).

Onderzoekers  aan  de  Virginia  Tech
Universiteit  onderzochten peptide nu-
cleïne zuren (PNAs), een relatief nieu-
we klasse  biomaterialen die veelbelo-
vend  wordt  geacht  in  het  bestrijden
van MRSA, veel voorkomend in zieken-
huis  infecties.  Van  deze  materialen
wordt verwacht dat ze zich goed ver-
dragen in contact met de huid, zonder
schade  te  berokkenen.  Punt  is:  hoe
breng je die aan en hoe vast zitten die
dan? En werken ze dan ook? Om met
dat laatste te beginnen:  daar zijn ze
nog  niet  aan  toe  gekomen.  Wat  wel
gebleken is  dat  aanbrengen met een
foulard goed mogelijk is. De onderzoe-
kers keken naar katoen, nylon en ka-

toen/nylon  blends.  De  onderzoekers
onderzochten  varianten  van  het  pad
dry (drogen bij 95oC) en pad dry cure
(drogen  bij  95oC gevolgd  door  60sec
bij  150oC)  proces,  maar  dat  leverde
geen grote verschillen op. Na 15 keer
wassen  bleek  er  nog  behoorlijk  veel
materiaal  op  het  doek  aanwezig  te
zijn, zie fig A en fig B na 15 keer was-
sen.

Gezien  de  nieuwe  ontwikkelingen  en
gezien de resultaten van het Textilel in
Health Care project zijn er zeker mo-
gelijkheden voor vervolgstudies, waar-
in  alle  ontwikkelde  testen en metho-
den opnieuw kunnen worden ingezet.
De nadruk zal dan liggen op hechting,
antibacteriële werking en de analyse-
methodes. 
U wordt hierbij uitgenodigd om te par-
ticiperen!

Meer info:
https://sites.google.com
http://cdn.intechopen.com, 
https://scholar.google.com 

Anti-bacterieel textiel 

Going Eco, Going Dutch

Dit  is  misschien  een  wat  vreemde
naam  voor  een  heel  mooi  project.
Going Eco, Going Dutch (GEGD) is een
RAAK-MKB project dat wordt gecoördi-
neerd door ArtEZ en Saxion en waar-
aan Nederlandse bedrijven en kennis-
instellingen deelnemen. 

Doel  van het  project  is  te  laten zien
dat  met  lokale  grondstoffen,  zoals
hennep en gerecyclede vezels ,goede
garens, doeken en producten gemaakt
kunnen worden. In het project  zitten
stakeholders  uit  de  gehele  keten  die
normalerwijze nooit met elkaar in con-
tact komen. Door samen producten te

ontwikkelen,  ontstaat  veel  meer
inzicht wat met deze lokale materialen
kan  en  welke  beperkingen  er  zijn.
Vaak kunnen de bedrijven verder in de
keten  best  rekening  houden  met  de
beperkingen. 

Tot nu toe zijn er garens gemaakt met
gerecyclede  grondstoffen  en  hennep
door  Texperium.  Er  zijn  hele  mooie
doeken geweven door Van den Acker
en Textielstad Enschede. Er zijn doe-
ken gebreid door Breifabriek De Reu-
ver en Saxion en producten ontwikkeld
door Tous les Cheris en Moyzo.

Het  project  GEGD  presenteert  zich
regelmatig aan de buitenwereld. Dat is
in  januari  2017  gedaan  tijdens  de
Modefabriek. Op 14 juni 2017 zal het
project de resultaten laten zien op het
jaarevent van het Centre of Expertise
Future  makers  van  ArtEZ,  als  onder-
deel van het Fashion en Design festival
Arnhem. 

Meer info:
http://futuremakers.artez.nl 
https://nl-nl.facebook.com 
http://www.fdfarnhem.nl 

Circulaire economie

http://www.fdfarnhem.nl/
https://nl-nl.facebook.com/touslescheris/photos/pcb.1228091870559020/1228083243893216/?type=3
http://futuremakers.artez.nl/project/going-eco-going-dutch/
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9AX2JbwAAAAJ&citation_for_view=9AX2JbwAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
http://cdn.intechopen.com/pdfs/38660/InTech-Antibacterial_agents_in_textile_industry.pdf
https://sites.google.com/view/texihc/project-texihc
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COLOFON

Elektro osmose en textiel met vochtafvoer voor meer comfort
Om mee te beginnen even terug naar
school. Je pakt een bak met water en
in  het  midden  zet  je  een  membraan
(waar  zout  niet  doorheen  kan,  maar
water wel). Dan voeg je aan een kant
zout  toe.  De  natuur  houdt  niet  van
concentratieverschillen en zal die zout-
oplossing gaan verdunnen. Water gaat
door  het  membraan,  zout  niet.  Dit
transport noemen we osmose.
Elektro osmose is dan het verschijnsel
dat  als  je  over  die  twee  vloeistoffen
een  spanning  aanlegt,  het  vloeistof-
transport door het membraan te rege-
len is. We slaan de basis principes hier
even over. Deze technologie wordt veel
toegepast  bij  allerlei  scheidingstech-
nieken en bijvoorbeeld in brandstofcel-
len.

Hoe regelen we vochttransport in tex-
tiel  nu?  Eigenlijk  vrijwel  niet,  het  is
passief.  De  nu  toegepaste  passieve
membranen in de textiel- en kledingin-
dustrie (Goretex, sympatex) zijn  ty-
pisch in staat om 0,1 tot 0,5 liter per
vierkante meter per uur af te kunnen
voeren.  De  vraag  is  nu,  kun  je  met
elektro osmose  iets met, op of in tex-
tiel? 
Jazeker, dachten een groep onderzoe-
kers uit Noorwegen en Zwitserland. En
zo ontstond Osmotex de eigenaren van
Hydro_bot (het  streepje hoort  er bij,
want er zijn veel waterrobots) die deze
technologie op de markt  willen bren-
gen. Doel is, het ontwikkelen van toe-

passingen  van  elektro  osmose  voor
vochtregulatie  in  textiel.  Per  uur  kan
zo’n  actief  Osmotex  membraan  meer
dan 200 liter vervoeren. En het is een
actief systeem en dus ook niet afhan-
kelijk van ventilatie of vocht in de om-
geving. Toepassingen zijn sportkleding
of kleding voor professioneel gebruik,
eigenlijk voor al die toepassingen waar
veel getranspireerd wordt. Want zweet
bevat zout. En dat is handig voor het
toepassen van osmose-achtige proces-
sen.

Tijdens sport of andere inspanning kan
transpiratie  gemakkelijk  1-2  liter  per
uur bedragen en in extreme gevallen
zelfs  oplopen  tot  7  liter  per  uur.  Dit
voelt oncomfortabel. Maar ook valt te
denken aan systemen voor opslag van
vochtgevoelige  producten,  of  aan
vochttransport  door  wanden.  Kortom
er zijn nogal wat mogelijke toepassin-
gen.

Op  de  site  van  Osmotex  staan  een
paar leuke filmpjes die de werking la-
ten  zien.  Er  wordt  een  permeabel
membraan  tussen  textiellaagjes  aan-
gebracht en als er gezweet wordt, kun
je het systeem aanzetten. Er zijn elek-
troden aan weerszijden van het mem-
braan en het potentiaal verschil zorgt
dan  dat  overtollig  water  wordt  afge-
voerd. Overigens: je kunt het ook om-
keren en juist vocht toevoeren en door
het spanningsverschil te regelen, kun

je de vloeistofstroom regelen.

In de twee plaatjes hierboven: textiel
met  daaronder  en  geïntegreerd  zo’n
actief  membraan,  links  bij  aanvang,
dan aanzetten en na enkele  seconden
duidelijke vochttransport naar de bui-
tenkant.

Samen met Empa wordt nu onderzocht
hoe het kan worden uitontwikkeld. As-
pecten zijn  dan: kan het in de was-
machine?  Is  het  duurzaam? Hoe  be-
trouwbaar is het?

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org
http://www.osmotex.ch
https://hydrobot.com

Comfort

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

Kleding wordt vervangen, omdat deze
niet  meer  in  de  mode  is,  omdat  de
kleding niet meer past, omdat de kle-
ding  versleten  of  kapot  is  of  omdat
men er op uitgekeken is. En dan is er
in de winkel en op internet natuurlijk
een enorme keus van nieuwe kleding. 

Nu is de definitie van nieuwe kleding
behoorlijk  aan  het  verschuiven.  Net
als in meubels lijkt oud-gemaakte kle-
ding  een  grote  trend,  zeker  als  het
gaat om jeans. Als je dan kijkt naar de
nieuwe heren collectie van Guess voor
2017 dan gok ik dat niet iedereen dit
als nieuwe kleding zal beschouwen. En
de vraag is  wat  later  textielrecyclers
met zulke kleding nog kunnen! 

Meer info:
http://rivetandjeans.com

ETP-congres 

Euratex  organiseert  op  30  en  31
maart  2017  een  congres  waarbij
resultaten  uit  Europees  onderzoek
centraal staat. Diverse lopende en pas
afgeronde onderzoeksprojecten komen
aan de orde. Aan een aantal van deze
projecten  is  in  TexAlert  aandacht
besteed,  maar het  is  altijd  goed om
kennis  te  nemen  van  de  meest
recente  onderzoeksresultaten.  De
resultaten van meer dan 20 projecten
worden gepresenteerd.  Ook zijn  veel
projecten  met  een  stand  aanwezig,
zodat  ook  geproduceerde  materialen
en  prototypes  kunnen  worden  beke-
ken.

Meer info:
http://www.textile-platform.eu/ 

Congressen

http://www.textile-platform.eu/
http://rivetandjeans.com/guess-debuts-two-toned-springsummer-17-menswear-collection-eg/
https://hydrobot.com/manage-moisture/active-membrane-transport-moisture-effectively/
http://www.osmotex.ch/en/membrane/
https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-osmosis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmose
mailto:gjbrinks@bmatechne.nl
mailto:anton.luiken@alconadvies.nl
mailto:c.lodiers@kpnmail.nl

	Met de nieuwe technische borduurmachine kunnen speciale materialen zoals geleidend garen, verstevigend carbon of optische vezels op stoffen geborduurd worden. Met een geavanceerd softwareprogramma kunnen speciale borduur patronen ontworpen worden. Er kan zowel op weefsels, breisels als non-wovens en zelfs op 3D breisels geborduurd worden.
	De borduurmachine is al voor het maken van meerdere samples en prototypes door het het lectoraat SFM gebruikt. Ook 4e jaars studenten van de opleiding F&TT hebben met de borduurmachine optische vezels op eigen collecties gebreid, die tijdens het Fashion & Textile Event op de catwalk te bewonderen waren.
	De nieuwe automatische breimachine is te vinden in het brei lab van Saxion. Deze nieuwe machine beschikt over zeer kleine naalden waardoor met dunnere garens gebreid kan worden en fijne breisels ontstaan. Er kan met een fijnheid van maar liefst 16 steken per inch (16 gauge) gebreid worden, waarmee een fijnheid gecreëerd wordt die geschikt is voor bijvoorbeeld sportstoffen.
	De laatste aanwinst voor het textiel lab is de lab/pilot-schaal automatische weefmachine. Deze weefmachine maakt het mogelijk om op kleine schaal te experimenteren met speciale bindingen en garens in zowel ketting als inslag richting.
	Door maar liefst 20 weeframen, en 8 inslag draden kunnen uiteenlopende weefsels gemaakt worden. De complexe weefsels kunnen voor zowel kleding, interieur maar ook technisch textiel toegepast worden.
	Een bijbehorend softwareprogramma, een machine om de kettingboom op te zetten en een machine om het garen te sterken (om draadbreuk te verminderen) maken de weefmachine compleet.
	Kortom: Saxion - ACT investeert in textielonderzoek. Het past strategisch ook bij het streven van Saxion om Living Technology vorm te geven, dus te voorzien in technologie om maatschappelijke problemen of vraagstukken op te lossen.
	U bent van harte welkom om de apparatuur te bekijken of om samen met onderzoekers en studenten innovatieve projecten uit te (laten) voeren.
	
	
	Meer info:
	Laura Erkens en Ger Brinks, Saxion Academie Creatieve Technologie, lectoraat Smart Functional Materials

