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De verborgen kracht van materialen

Materialen hebben altijd al een grote invloed op de maatschappij gehad. De steen-

tijd, de bronstijd en de ijzertijd heten immers niet voor niets zo. En ook in het tijd-

perk waarin we nu leven spreken we bij computersimulaties van experimenten in si-

lico - een verwijzing naar het materiaal silicium waarvan computerchips gemaakt zijn.

De maatschappij ontwikkelt en vernieuwt zich steeds weer, en nieuwe materialen met 

wenselijke eigenschappen en toepassingen blijven daarbij nodig. Denk maar aan ma-

terialen voor de opwekking en opslag van duurzame energie, materialen voor lan-

gere gebruiksduur van installaties, constructies en infrastructuur, of materialen die 

gemakkelijk(er) te recyclen zijn. Onderzoek van academische materiaalkundigen staat 

vaak aan de oorsprong van zulke materialen, en producten die hiervan gemaakt zijn. 

Materiaalkundigen weten welke invloed de microstructuur op de uiteindelij-

ke eigenschappen van een materiaal - en dus van een product - heeft. Door 

op kleine schaal aan de juiste knoppen te draaien, kun je de eigenschap-

pen van het product verbeteren of een goedkopere vervaardigingsroute vinden.

Dit boekje geeft een kijkje in de keuken van het onderzoek dat bij Delft Cen-

tre for Materials (DCMat) aan de Technische Universiteit Delft plaatsvindt. Simpel-

weg door beelden uit het alledaagse leven van Delft en omgeving te koppelen aan 

de fascinerende wereld van techniek, materialen en onderzoek bij DCMat die hier-

achter schuilgaat. Om de verborgen kracht van materialen nadrukkelijk naar vo-

ren te laten komen. Materialen zijn immers overal om ons heen - en van alle tijd.

De onderzoekers van het Delft Centre for Materials wensen u veel leesplezier toe.

Namens hen, 

Professor Sybrand van der Zwaag, voorzitter
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Materialen in de sport



Nederland kan zich met recht een 
sportland noemen, aangezien de 
helft van de Nederlanders zich we-
kelijks in het zweet werkt. Boven-
dien is ons land behoorlijk succesvol 
op grote sportieve evenementen als 
het EK voetbal of de Olympische Spe-
len. Maar wat staat nu aan de basis 
van dit succes? Is dat de individuele 
sporter, de samenwerking binnen een 
team, de kwaliteiten van de trainer? 
Eén ding is zeker: technologie wordt 
steeds belangrijker: denk maar aan de 
invloed van de klapschaats, het haai-
enpak bij het zwemmen, of de aerody-
namisch gevormde helm bij het wiel-
rennen. En technologie staat niet stil.

Ook het tennisracket is aan ontwikkelin-
gen onderhevig gebleken. Het racket van 
tegenwoordig bestaat uit heel andere 
materialen dan het houten model waar-
mee Björn Borg eind jaren zeventig furore 
maakte. De drang naar betere prestaties 
- sneller, hoger en verder - leidde naar 
nieuwe materialen die aan deze eisen zou-
den kunnen voldoen. Na een korte periode 
waarin aluminium rackets populair waren, 
bleken vezelversterkte composietmate-
rialen toch met de eer te gaan strijken. 
Eerst glasvezelversterkte polyesterhars, 
en later vooral koolstofvezels ingebed in 
epoxyhars. Composieten kregen de voor-
keur boven aluminium vanwege hun gro-
tere specifieke stijfheid (E-modulus over 
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Nanotechnologie heeft ook in het ten-
nisracket z’n intrede gedaan. Kool-
stof nanobuisjes en silicadeeltjes met 
nanometergrootte vullen op micros-
copisch niveau de ruimte op tussen 
koolstofvezels in het racket. Hierdoor 
treden microscheurtjes in deze vezels 
minder vaak op, met sterker materiaal 
en langere gebruiksduur tot gevolg.
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Composieten - teamwork van materialen

dichtheid) - waardoor rackets dus lichter 
konden worden - en de ‘flexibele’ wijze 
van fabriceren, waardoor de handgreep 
andere mechanische eigenschappen kon 
krijgen dan de rand van de bespanning. 
Daarnaast zijn composieten beter besten-
dig tegen vermoeiing en dempen ze beter.

Want demping ... dat is de crux bij ten-
nissen. Een bal die het racket raakt laat 
de bespanning resoneren, en dit voelt de 
speler als een trilling of schok die via de 
handgreep aan de hand wordt doorge-
geven. De plaats van ‘impact’ is van in-
vloed op de uiteindelijke trilling. Het liefst 
wil je de bal raken op één van de ‘sweet 
spots’, ergens in het midden van de be-
spanning, waar de bal het racket met de 
hoogste snelheid verlaat en de doorgege-
ven trilling minimaal is. Buiten dit gebied 
is deze trilling aanzienlijk groter, wat risi-

co’s op blessures zoals de beruchte ten-
nisarm vergroot. Als je (nog) geen prof 
bent, en de ‘sweet spots’ vaak mist, zou 
je deze trilling graag weggedempt willen 
zien. Maar te weinig, of zelfs geen tril-
ling, zorgt dat het gevoel voor de bal ver-
dwijnt. Racket-onderzoek is er nu op ge-
richt om de juiste balans hierin te vinden.

Eén aanpak hierbij is het gebruik van pi-
ezo-elektrische vezels in het racket, die 
mechanische trillingen door de slag van 
de bal omzetten in een elektrisch signaal. 
Een chip in het racket vangt dit signaal op, 
en stuurt een tegengesteld signaal terug 
naar de piëzo-elektrische vezels die de 
trilling zoveel mogelijk proberen op te hef-
fen. En dat allemaal in een fractie van een 
seconde waarin de bal het racket raakt. 
Inderdaad, technologie staat niet stil.
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De belangrijkste onderdelen van een 
voetbaldoel - de palen en de lat - zijn 
gemaakt van aluminium of (verzinkt) 
staal, en worden doorgaans met ex-
trusie vormgegeven. Extrusie leent 
zich ook goed om profielen voor 
netpalen voor tennis te fabriceren.

Kunststof, metaal, zelfs keramiek. Veel 
materialen kun je met extrusie vormge-
ven. Het is dan ook een heel doeltreffende 
techniek om producten met een uniforme, 
eventueel complexe dwarsdoorsnede te 
maken. Denk hierbij aan plastic buizen, 
maar ook bijvoorbeeld aan aluminium 
raamprofielen. De basis is simpel: ver-
warm het materiaal tot het enigszins kan 
vervormen, en druk dit materiaal door een 
mal met de gewenste dwarsdoorsnede en 
vorm. Het is een continu proces: zolang 
je materiaal blijft aanvoeren kun je in 
theorie oneindig lange producten maken.

De vreemde maten van een voetbal-
doel zijn terug te voeren naar Enge-
land, waar het moderne voetbal z’n 
oorsprong vond. Zo is de officiële hoog-
te van een doel (2,44 meter) precies 
gelijk aan 8 feet, en komt de breedte 
(7,32 meter) overeen met 24 feet.
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Doeltreffende extrusie

Ook een typisch Nederlands pro-
duct als hagelslag wordt via extru-
sie gemaakt. Een mengsel van on-
der meer cacaoboter en cacaopoeder 
gaat een soort vermicellimachine 
in en komt er in de vorm van slier-
tjes uit, die na afkoelen tot de be-
kende bruine korte staafjes breken.

Bij extrusie van metalen als aluminium of 
magnesium hangt de extrusietempera-
tuur af van het type metaal of legering, de 
extrusiesnelheid en de vorm van de mal. 
De procesparameters luisteren nauw, om 
geen defecten in het geëxtrudeerde ma-
teriaal te krijgen. Voor aluminium is de 
extrusietemperatuur doorgaans rond 450-
500 °C, ver onder de smelttemperatuur. 
Bij deze temperatuur is de vloeispanning 
van het materiaal zeer laag, waardoor het 
onder invloed van voldoende druk door 
de mal ‘stroomt’. Maar hoger is niet altijd 
beter. Want een hogere extrusietempe-
ratuur maakt weliswaar een lagere druk 
mogelijk - en dus minder vermogen, en 
dus lagere kosten - maar de vraag is of 
dit wel het beste materiaal oplevert. Om 
de optimale extrusietemperatuur en de 
benodigde druk te voorspellen vormen 
numerieke modellen een waardevolle on-
dersteuning. Experimentele verificatie van 
deze voorspelling blijft uiteraard nodig.

Technische keramiek lijkt hier een vreem-
de eend in de bijt. Immers, hoe kun je dit 
materiaal - bijvoorbeeld aluminiumoxi-
de - kneedbaar maken zonder naar hele 
hoge temperaturen te gaan? Ook hier is 
de uitvoering weer simpel: extrudeer niet 
het pure keramiek, maar meng keramiek-
poeder met een polymere binder tot een 
plastische massa, en extrudeer dit meng-
sel. Daarna volgt een warmtebehande-
ling, tot ruim boven de 1000 °C, waarbij 
de polymere binder letterlijk verdampt en 
de keramiekdeeltjes aan elkaar bakken 
tot het eindproduct. Houd er bij de extru-
sie wel rekening mee dat de extrusiemal 
groter is dan de maat van het eindpro-
duct, omdat het geëxtrudeerde mengsel 
tijdens de warmtebehandeling krimpt. 
Maar je kunt vooraf berekenen hoeveel 
die krimp is, en de mal daarop aanpassen.
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Staal in auto’s. Staal in lichtmasten. 
Staal in lepels en vorken. Je kunt het zo 
gek niet bedenken, of je komt staal te-
gen in het dagelijkse leven. De laatste 
jaren heeft staal met hoge sterkte een 
vlucht genomen. Waarom eigenlijk?

‘Gewoon’ staal of hogesterktestaal - waar 
ligt de grens? Die wordt letterlijk aangege-
ven met de vloeigrens - de maximale trek-
spanning die het materiaal kan verdragen 
zonder blijvend plastisch te vervormen. 
Gewoon staal heeft een vloeigrens tot 355 
MPa, hogesterktestaal begint bij zo’n 460 
MPa. En staalfabrikanten kunnen tegen-
woordig zelfs zeerhogesterktestaal ma-
ken, met vloeigrenzen boven de 1100 MPa. 

Waar gewoon staal - een legering van 
ijzer met kleine hoeveelheden koolstof en 
vaak andere metalen - bij dagelijks ge-
bruik heel goed voldoet, biedt hogesterk-
testaal enkele praktische en economische 
voordelen. Zo heb je voor een constructie 
uit hogesterktestaal minder materiaal no-
dig, zodat je tijdens het verbinden ervan 
- bijvoorbeeld door te lassen - met minder 
tijd en lasmetaal toe kunt. Ook is het met 
hogesterktestaal - de naam zegt het al - 
mogelijk om constructies te maken die je 
met gewoon staal eenvoudigweg niet kunt 
maken. Denk maar aan kranen die veel 
moeten kunnen tillen, of bepaalde typen 
hoogbouw: vanwege de hogere sterkte zijn 
lichtere en slankere constructies mogelijk 
- wat ook voordelen heeft voor de funde-
ring. Dit lagere gewicht was overigens in 
de transportsector de voornaamste reden 
om hogesterktestaal te introduceren; een 
lichtere (vracht)auto kost immers minder 
brandstof. Geen wonder dat dit staaltype 
steeds meer in de belangstelling staat.

Staal met hoge sterkte
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Het ‘Bird’s nest’, het meest in het oog 
springende stadion van de Olympische 
Spelen van Beijing 2008, dankt zijn bij-
naam aan de ‘gevlochten’ kromme sta-
len balken aan de buitenkant met een 
totale lengte van 36 km, die het stadion 
het uiterlijk van een vogelnest geven.

Maar de nieuwheid van hogesterktestaal 
als constructiemateriaal - vooral de ver-
sie met zeer hoge sterkte - brengt ook 
enkele ‘kinderziekten’ met zich mee. Zo 
is zeerhogesterktestaal vooralsnog al-
leen te vinden in hijskranen, en wordt in 
civiele constructies zoals gebouwen en 
onderdelen van bruggen nog gewerkt met 
hogesterktestaal tot een vloeigrens van 
690 MPa. Want je moet met hele andere 
dingen rekening houden dan bij ‘gewoon’ 
staal, zowel bij het ontwerpen als het 
bouwen zelf. Zo heb je met slanke bouw-
constructies en hoge spanningen in het 
metaal een grotere kans op doorbuigen, 
plooien of knikken, en speelt vermoeiing 
een grotere rol - ook bij verbindingen. 
En omdat zowel het hogesterktestaal als 
het lasmetaal minder vervormingscapaci-
teit heeft dan gewoon staal, moet je ook 
meer aandacht besteden aan eventuele 
defecten in de lassen. Universitair on-
derzoek is hier dan ook op gericht. Om 
staalconstructies van de toekomst net 
zo veilig te laten worden als ze nu zijn.
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Over aramidevezels zoals Kevlar en 
Twaron wordt bijna alleen maar in 
superlatieven geschreven. Licht van 
gewicht en toch sterker dan staal, 
uitstekend tot hoge temperaturen 
bruikbaar, en zeer goed geschikt om 
je lichaam tegen stomp en scherp on-
heil van buitenaf te beschermen. In 
de sport bijvoorbeeld in knie- en el-
leboogbescherming, maar ook voor 
bespanning van (duurdere) tennis-
rackets. Zijn er eigenlijk nog verbe-
teringen aan dit materiaal mogelijk? 
Zeker wel: het gedrag onder drukbe-
lasting laat enigszins te wensen over.

Aramide - een afkorting voor aromatische 
polyamide - is een polymeer met ben-
zeengroepen in z’n hoofdketen. Voor de 
chemici onder ons: het bekendste ara-
mide, bekend onder de merknaam Kevlar 
van DuPont of Twaron van Teijin Twaron, 
is poly-para-fenyleentereftaalamide, en 
wordt bereid door de polycondensatie van 
para-fenyleendiamine en tereftaalzuur-
chloride. De moleculaire structuur van dit 
polymeer geeft het materiaal zijn speci-
fieke eigenschappen waardoor je er hoog-
waardige vezels van kunt maken. De ben-
zeenring zorgt voor thermische stabiliteit, 
en de ‘para-structuur’ - waardoor de poly-
meermoleculen in hoge mate georiënteerd 
kunnen worden in de vezelrichting - maakt 
het materiaal sterk en stijf. Dit wordt nog 
versterkt door waterstofbruggen tussen 
de netjes naast elkaar liggende polymeer-
ketens, zodat ze elkaar onderling goed 
vasthouden en niet van elkaar verschui-
ven bij belasting. Aramidevezels gedragen 
zich hierdoor kristallijn - en dat brengt 
meteen een probleempje met zich mee.
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Aramidevezels onder druk

Dyneema van DSM - een andere ‘su-
pervezel’ - is geen aramide, maar een 
vezel op basis van hoogmoleculair 
polyetheen. Net als voor de arami-
des speelt ook hier de oriëntatie van 
de polymeermoleculen een hoofdrol 
bij de hoge trekkracht van de vezels.

Aramidevezels kunnen namelijk niet goed 
tegen drukbelasting, zeker in vergelijking 
met koolstof- of glasvezels. Hoewel het 
precieze mechanisme nog onderwerp van 
onderzoek is, lijkt het er in grote lijnen 
op dat de rechte, stijve moleculen - als je 
er in de lengterichting hard op drukt - op 
sommige plaatsen ‘wegknikken’. Nu hoeft 
dat bij aramidevezels in geweven vorm, 
zoals in beschermende kleding, niet di-
rect een probleem te geven. Maar als je 
deze vezels wilt gebruiken in vezelver-
sterkte composieten ter vervanging van 
koolstof- of glasvezels - waarbij je juist 
de grote treksterkte van de aramidevezels 
wilt benutten - vormt de slechte besten-
digheid tegen drukbelasting een belem-
mering. Door nu inzicht te krijgen in het 
gedrag van aramidevezels onder druk-
belasting, en door hierop te anticiperen 
- bijvoorbeeld door de aramidevezels op 
de juiste wijze chemisch te modificeren 
- kun je de toepassing van composieten 
die met aramidevezels versterkt zijn ver-
der uitbreiden. Bijvoorbeeld tot zwaar-
belaste structuren zoals in de luchtvaart.
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Materialen in de stad
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Het beste materiaal voor een fietsframe?

Nederland telt zo’n 18 miljoen fiet-
sen - gemiddeld iets meer dan één 
fiets per persoon - en heeft hier-
mee de hoogste fietsdichtheid van 
de wereld. Goede tweede is Dene-
marken met zo’n vier fietsen op elke 
vijf inwoners. In China, met ruim 
450 miljoen fietsen, is de dichtheid 
met gemiddeld bijna vier fietsen per 
tien personen aanmerkelijk lager.
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Het frame is misschien niet het be-
langrijkste onderdeel van een fiets, 
maar wel de basis waarop je moet 
kunnen vertrouwen. Enerzijds moet 
je een frame langdurig zwaar kun-
nen belasten, en aan de andere kant 
dient het frame trillingen en schok-
ken goed te kunnen opvangen. Bo-
vendien wil je dat je eigen spier-
kracht zo goed mogelijk benut wordt 
om de fiets voort te bewegen, en dat 
een fiets gewoon comfortabel rijdt. 
Welke eisen stelt dit aan het ge-
bruikte materiaal, en welk materiaal 
is het meest geschikt als fietsframe?

Wanneer je de praktische eisen qua fiets-
gebruik omzet in eisen aan het materiaal, 
dan moet een frame in ieder geval licht, 
sterk en stijf zijn, of een optimale com-
binatie van deze eigenschappen bezitten. 
Bij lichte frames - en dus ook lichte fietsen 
- hoef je geen zware massa mee te torsen, 
en kom je sneller vooruit. Daarnaast moet 
een frame sterk genoeg zijn om simpel-
weg niet kapot te gaan tijdens het fietsen, 
als gevolg van statische en dynamische 
krachten die op de fiets inwerken. Verder 
zorgt een stijf frame dat de trapkracht goed 
wordt overgebracht op het achterwiel, en 
dat geen energie verloren gaat in zijwaart-
se, zwabberende bewegingen - vooral bij 
een zware bepakking. Met een stijf frame 
heb je weinig elastische vervormingen, 
en dat maakt een fiets goed bestuurbaar.

19

Vanuit de historie werd staal het meest 
gebruikt om fietsframes van te maken. 
Tegenwoordig geniet aluminium een gro-
tere populariteit, terwijl legeringen van  
titanium, magnesium en (koolstof)vezel-
versterkte composieten steeds meer in 
opkomst zijn. Maar denk ook aan combi-
naties van materialen, zoals racefietsen 
met een frame van aluminium en een 
voorvork van vezelversterkte composiet. 

Zuiver vanuit het materiaal bekeken is 
titanium wellicht het meest geschikt om 
fietsframes van te maken. Het materiaal 
is net zo sterk als staal terwijl de dichtheid 
half zo groot is. Daarnaast is het corrosie-
bestendig en goed bestand tegen vermoei-
ing (‘metaalmoeheid’) en schokbelasting. 
De elasticiteitsmodulus - een maat voor de 
stijfheid - ten opzichte van de dichtheid - 
een maat voor het gewicht - is voor titani-
um vergelijkbaar met staal en aluminium. 

Alleen op basis van de materiaaleigen-
schappen zou je niet verwachten dat alu-
minium fietsen momenteel zo populair 
zijn. Hieruit blijkt dat niet alleen de ma-
terialen, maar ook de vorm en wanddikte 
van framebuizen en eveneens de wijze van 
produceren - en hieruit de kostprijs - een 
belangrijke rol spelen. Zo zijn de alumini-
umbuizen dikker (‘oversized’) dan stalen 
framebuizen om een ideale mix tussen 
gewicht, sterkte en stijfheid te verkrijgen. 
Bovendien zijn de (bewerkings)kosten 
van titanium en composieten momen-
teel nog dusdanig hoog dat de aanschaf 
van zo’n fiets voor de meeste men-
sen nog even moet worden uitgesteld.
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Bij klassieke Nederlandse stalen 
fietsen vormen ‘lugs’ - dat zijn over-
maatse koppelstukken - de verbin-
ding tussen de framebuizen. Een 
soldeerverbinding vult hierbij de 
naad tussen de ‘lug’ en de buis. Bui-
zen van aluminium fietsen worden 
doorgaans aan elkaar gelast. En bij 
frames van koolstof is lijmen gebrui-
kelijk. Zomaar drie materialen - met 
elk hun eigen manier van verbinden.

Bij de ontwikkeling van een product - zo-
als een fiets, een computer of een vlieg-
tuig - is verbindingstechnologie minstens 
zo belangrijk als de optimalisatie van de 
materialen waaruit het product gemaakt 
wordt. Een product ‘doet’ het pas goed 
als deze materialen, of de afzonderlijke 
onderdelen, onderling goed samenwer-
ken. En hier speelt het grensvlak tussen 
deze materialen - de verbinding - een 
doorslaggevende rol. Lijmen, solderen, 
lassen, schroeven, klemmen ... er zijn 
legio manieren te bedenken om een ma-
teriaal aan de rest van de wereld te ver-
binden. Je moet de verbinding uiteraard 
zo kiezen dat deze niet ‘de zwakste scha-
kel’ is voor de werking van een product.

De bindende factor
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Koolstof in de vorm van diamant is 
één van de hardste materialen op aar-
de, en in de vorm van grafiet één van 
de zachtste vaste materialen. Het ge-
heim zit ‘m in de kristalstructuur. In 
diamant is elk koolstofatoom in drie 
dimensies met vier andere koolstof-
atomen verbonden. Grafiet daaren-
tegen bestaat uit laagjes waarbij elk 
atoom tweedimensionaal gebonden 
zit aan drie andere atomen, en deze 
laagjes kunnen langs elkaar schuiven.

Verbindingen zijn onderhevig aan wijzi-
ging in regelgeving vanuit de overheid. 
Een bekend voorbeeld hiervan is een 
Europese stoffenrichtlijn die tot gevolg 
had dat soldeerverbindingen in nieuwe 
elektr(on)ische apparatuur sinds 2006 
geen mens- en milieugevaarlijke stoffen 
als lood meer mochten bevatten. Dat heeft 
nogal wat consequenties, want toegestane 
soldeerlegeringen op tin-zilver-koper-ba-
sis smelten pas bij een temperatuur die 
zo’n 35 °C hoger ligt dan de gebruikelijke 
maar inmiddels verboden tin-lood-sol-
deersels. En deze temperatuur is net iets 
lager dan de temperatuur die de elektroni-
sche componenten aankunnen, waardoor 
het soldeerproces nauw luistert. Tel daar 
nog bij op dat deze ‘hogetemperatuursol-
deersels’ zich een stuk brosser gedragen 
- en dus gevoeliger zijn voor grote be-
lastingen - en je kunt je voorstellen dat 
er een behoefte is aan nieuw te ontwik-
kelen soldeermaterialen. Materialen waar-
bij je overigens binnen één systeem te 
maken hebt met processen als smelten, 
bevochtigen, oplossen, stollen, veroude-
ren, meerdere fasen, veranderende mi-
crostructuur en kruip. Zowaar een com-
plex en uitdagend metallurgisch systeem.

Maar ook op andere manieren kunnen 
verbindingstechnieken vernieuwend zijn. 
Zo heeft het voor nieuwe, lichte mate-
rialen als gelaagde metaal/polymeer-
structuren niet de voorkeur om deze 
- op traditionele wijze - met klinknagels 
te bevestigen, omdat je dan een over-
lappend gedeelte nodig zou hebben. En 
dit maakt de structuur extra zwaar, wat 
vooral in de luchtvaart niet wenselijk is. 
Onderzoek naar de mogelijkheid om dit 
type materiaal te lassen heeft z’n vruch-
ten afgeworpen. Met gepulst laserlassen 
- met gecontroleerde warmte-inbreng - is 
het mogelijk gebleken om een ‘sandwich’ 
laminaat met staal aan de buitenkant en 
polypropyleen binnenin te verbinden, met 
een te verwaarlozen schade aan de po-
lymere binnenkant. Nu dit met een ‘een-
voudig’ drielaags materiaal gelukt is, ligt 
toepassing van deze verbindingstechniek 
voor complexere meerlaagse vezelver-
sterkte structuren (Glare?) voor de hand.
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Kennis van materialen is onontbeer-
lijk voor het bouwen van huizen. Dat 
geldt voor hedendaagse architectuur, 
waar de bouwmaterialen behalve es-
thetisch vanzelfsprekend ook functi-
oneel moeten zijn. Maar dit is net zo 
goed van belang voor huizen die vroe-
ger zijn gebouwd, en die nu om wat 
voor reden dan ook - weer en wind bij-
voorbeeld - beschadigd zijn geraakt, 
en gerestaureerd moeten worden.

De piramides uit Egypte en Zuid Amerika, 
de Chinese muur, de Romeinse aqua-
ducten: bouwwerken uit de oudheid lij-
ken het eeuwige leven te hebben. Toch 
heeft ook hier de tand des tijds toege-
slagen. Traditionele bouwmaterialen als 
(bak)steen, gips, staal, beton en hout 
zijn wel degelijk aan verval onderhevig: 
oude gebouwen, veelal monumenten, 
worden niet voor niets gerestaureerd.

Probleem is echter dat restauratie te vaak 
gebeurt zonder dat goed is onderzocht 
waarom het oorspronkelijke materiaal 
aangetast is. Door een gebrek aan kennis 
zorgen veel restauraties er juist voor dat 
de schade verergert. En dat betekent dat 
je opnieuw een restauratie - in feite een re-
paratie van een reparatie - moet uitvoeren. 

Materialen in de architectuur -  

De ‘Water cube’, het zwembad tijdens 
de Olympische Spelen 2008 in Bei-
jing, is een toonbeeld van gedurfde 
en energie-efficiënte architectuur. 
De buitenkant bestaat uit giganti-
sche ‘waterdruppels’ van ethyleen-
tetrafluorethyleen (ETFE), een aan 
teflon verwante kunststof, die op 
een staalconstructie zijn bevestigd.

Zo heeft recent onderzoek aan kerken en 
andere gebouwen, die tijdens de waters-
noodramp van 1953 ondergelopen zijn, 
opgeleverd dat het zoute water van toen, 
in combinatie met schommelingen in de 
relatieve vochtigheid, verwoestend in-
werkt op het pleister- en metselwerk. Met 
de kennis van nu zou de restauratie van 
net na 1953 - het aanbrengen van een wa-
terdichte teerlaag met daar overheen een 
nieuwe pleisterlaag - wellicht heel anders 
zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld door het bin-
nenklimaat van de gebouwen te regelen. 
Of door ‘kristallisatieremmers’ te gebrui-
ken om het periodiek kristalliseren van 
zout in de stenen te onderdrukken - naar 
nu blijkt de boosdoener van de verwoes-
tende inwerking waardoor de stenen uit-
eindelijk verpoederden. Een voorbeeld van 
hoe materiaalkundige kennis kan helpen 
om cultureel erfgoed te restaureren, of - 
in het verlengde daarvan - te conserveren.

verleden en toekomst
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In de gebouwen van de toekomst - maar 
nu al zichtbaar om ons heen in moderne 
architectuur - nemen vloeiende structuren 
een steeds prominentere plaats in. Hoewel 
de bestaande bouwmaterialen niet direct 
zullen verdwijnen, biedt kunststof moge-
lijkheden om van de traditionele paden af 
te wijken. Bijvoorbeeld door composieten 
te gebruiken die je voor een redelijke prijs 
in vrijwel elke gewenste vorm kunt ma-
ken. Zelfs verticale, rechte buitenmuren 
hoeven niet meer: die kun je vervangen 

door een vloeiende of golvende wand. 
Eventueel met water- en vuilafstotende 
- en daardoor zelfreinigende - coatings, 
waardoor je minder aan onderhoud hoeft 
te doen. Maar om dit ‘vernieuwend bou-
wen’ op grote schaal in de conservatieve 
bouwwereld te introduceren helpt het 
om ontwerpers en materiaalkundigen in 
een vroeg stadium met elkaar te laten 
samenwerken. Om uiterlijk en functio-
naliteit zo goed mogelijk te combineren.
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Waterstof wordt wellicht dé ener-
giedrager van de toekomst. Door de 
steeds maar stijgende prijzen van 
olie en gas worden we met de neus 
op de feiten gedrukt dat de fossiele 
vorm van deze brandstoffen niet ein-
dig is. Bovendien hangt het spook 
van de uitstoot van het broeikasgas 
CO2 als verbrandingsproduct let-
terlijk boven ons hoofd. Waterstof 
is een alternatief. Maar er moeten 
nog veel hobbels worden genomen 
voordat waterstof als brandstof ge-
meengoed is. Zeker voor de auto.

Het is nu nog zo eenvoudig. Je gaat naar 
de benzinepomp een paar kilometer ver-
derop, en tankt de auto vol met vloeibare 
brandstoffen als benzine, diesel of LPG, 
zodat je weer ettelijke honderden kilo-
meters vooruit kunt. Met waterstof als 
brandstof zal het toch anders gaan. Nog 
even los van het feit of je de infrastruc-
tuur voor de distributie van waterstof in 
de toekomst net zo goed kunt krijgen als 
nu via benzinestations gebeurt. Boven-
dien moet waterstof geproduceerd kunnen 
worden met een voldoende hoog (energe-
tisch) rendement. Maar de belangrijkste 
uitdaging is om een voertuig een zodanige 
opslagcapaciteit voor waterstof te geven 
dat moeiteloos dezelfde afstand - de ‘ac-
tieradius’ - kan worden afgelegd als nu het 
geval is met de huidige autobrandstoffen.

Een traditionele manier om waterstof op te 
slaan is als gas in een cilinder onder een 
hoge druk van enkele honderden bars, of 
als vloeistof in een tank bij een zeer lage 
temperatuur van minder dan -250 °C. Deze 
beschikbare technologieën voldoen goed 

Waterstofopslag in voertuigen
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Het zal nog wel even duren voordat 
we in de transportsector echt van een 
waterstofeconomie kunnen spreken. 
Tot die tijd is ‘on-board fuel proces-
sing’ wellicht een tussenoplossing, 
waarbij benzine uit de pomp in de auto 
wordt omgezet in waterstof, dat ver-
volgens als brandstof wordt gebruikt.

voor stationaire toepassingen. Maar als je 
waterstof op grote schaal zou willen mee-
nemen in auto’s of bussen, dan valt er nog 
het één en ander te verbeteren, bijvoor-
beeld met sterkere en lichtere cilinders of 
opslagtanks. De actieradius blijft hier een 
punt van aandacht: je wilt als automobilist 
niet om de 100 kilometer te hoeven tanken.

Momenteel wordt veel onderzoek gedaan 
aan de absorptie van waterstof bij ma-
tige drukken en temperaturen aan of in 
vaste structuren als metaalhydrides en 
nanoporeuze materialen. Het ideale op-
slagmateriaal - dat een hoge opslagcapa-
citeit en snelle waterstof(ont)lading onder 
gematigde omstandigheden combineert 
met een klein volume en een licht ge-
wicht - bestaat nog niet. Dicht in de buurt 
komt magnesiumhydride met een hoge 
reversibele opslagcapaciteit van zo’n 8 
gewichtprocent waterstof. Alleen jammer 
dat je dit materiaal pas bij 300 °C kunt 
‘vormen’, en dat de belading en ontlading 

langzaam gaat. De reactie van waterstof-
gas met magnesium gaat aanmerkelijk 
sneller wanneer je een katalysator als nio-
bium of vanadium toevoegt, of wanneer je 
poedervormig materiaal gebruikt waarvan 
je de structuur op nanometerschaal aan-
past. Bottleneck blijft dat magnesiumhy-
dride een zwaar materiaal is, waardoor je 
voor een beetje actieradius al een groot 
gewicht aan brandstof mee moet dragen.

Alternatieve onderzoeksmaterialen zijn 
hoogporeuze kristallijne metaalorganische 
complexen, gashydraten en koolstof nano-
buisjes. Het kost weinig energie om er wa-
terstof in op te slaan, maar deze materialen 
hebben weinig opslagcapaciteit, maximaal 
enkele gewichtprocenten waterstof. Com-
putersimulaties in combinatie met neu-
tronenverstrooiing, röntgendiffractie en 
elektronenmicroscopie levert nieuwe in-
zichten op voor de opslag van waterstof in 
deze structuren. En hierdoor kunnen be-
tere opslagmaterialen ontwikkeld worden.
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Zou het aan de APK liggen? Of zijn 
de materialen tegenwoordig gewoon 
beter? Hoe dan ook, het aantal ‘roest-
bakken’ op de weg is de laatste ja-
ren fors afgenomen. Toch is van het 
corrosiegedrag van vooral nieuwe 
metalen nog lang niet alles bekend.

Metalen houden niet van een vochtige 
omgeving. Of van gassen bij hoge tem-
peraturen. En zeker niet van gesmol-
ten of opgeloste zouten. Want dat kan 
leiden tot een - eventueel plaatselijke 
- onwenselijke elektrochemische aantas-
ting van het metaaloppervlak, oftewel 
corrosie. De roodbruine kleur van roest 
(een poreus laagje van met name ijzer-
oxide) op ijzer is hiervan het bekendste 
voorbeeld. Bestrijding van corrosie richt 
zich onder meer op de afscherming van 
het metaal tegen de omgeving - bijvoor-
beeld door een metalen, keramische of 
organische coating op het metaal aan 
te brengen. Of een combinatie hiervan.

Zo is het voor auto’s, koelkasten en in 
de architectuur steeds gebruikelijker om 
voorgelakt verzinkt plaatstaal te gebrui-
ken. Hierbij wordt al in de fabriek het 
plaatstaal voorzien van een laagje zink om 
te beschermen tegen corrosie, en één of 
meer polymere coatings als mooie maar 
ook duurzame afwerking. En dit scheelt in 
de kosten, want anders zou je dit plaatstaal 
later nog van deklagen moeten voorzien. 
Maar de hechting van organische coatings 
op verzinkt staal wordt nog niet altijd goed 
begrepen. Vooral in een vochtige omgeving 

blijkt de kwaliteit van de hechting nog wel 
eens achteruit te gaan. Onderzoek naar 
hechting op moleculair niveau is dan ook 
nodig, bijvoorbeeld via de computer met 
modelmoleculen die de functionele groe-
pen van organische coatings simuleren.

Ingegeven door gewichtreductie is in au-
to’s steeds meer hogesterktestaal te vin-
den. Als dit materiaal namelijk dun wordt 
uitgevoerd, dan is het nog steeds zo sterk 
als ‘normaal’ staal, maar is het een stuk 
lichter. Deze mechanische eigenschap-
pen gaan in sommige gevallen echter ten 
koste van de bestendigheid tegen corro-
sie. En dit is vooral bij zeer dunne con-
structies van belang, omdat corrosieve 
aantasting van het metaal de constructie 
nog dunner zal maken, waardoor de ste-
vigheid en veiligheid van de carrosserie in 
het geding kan komen. Onderzoek naar 
de voorkoming of bestrijding van corrosie 
bij (zeer)hogesterktestaal heeft daarom 
grote aandacht, waarbij de rol van de 
microstructuur en de samenstelling van 
de staallegering bekeken wordt. Om uit-
eindelijk de verhouding tussen mechani-
sche eigenschappen en corrosiebesten-
digheid zo optimaal mogelijk te krijgen.
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Bescherming tegen corrosie

Roestvast staal is self healing door 
de aanwezigheid van minimaal 12 
massaprocent chroom in de legering. 
Vrijwel direct nadat het chroom in 
aanraking komt met zuurstof uit de 
lucht - bijvoorbeeld door een kras 
op het oppervlak - reageert het met 
elkaar tot een dun en ondoordring-
baar huidje van chroomoxide (Cr2O3). 
Roestvast staal ‘roest’ dus wel de-
gelijk - om zichzelf te beschermen.
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Kort maar heftig

De aandacht voor de veiligheid van 
kwetsbare weggebruikers zoals 
voetgangers bij een botsing is toe-
genomen, maar het blijft nog steeds 
een heikel punt. Oplossingen zijn er 
wel, in meer of mindere mate. Bij-
voorbeeld door auto’s uit te rusten 
met bumpers van energieabsorbe-
rende materialen - het eerste con-
tactpunt - en met opverende motor-
kappen - waarop een voetganger bij 
lage botssnelheden terecht komt.
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Auto’s zijn de laatste jaren steeds vei-
liger geworden. Dat wil zeggen: voor 
de inzittenden. Deels als gevolg van 
steeds strengere regelgeving, maar 
ook door nieuwe inzichten afkomstig 
uit botsproeven - al dan niet gesimu-
leerd via de computer. Veiligheids-
gordels, hoofdsteunen en airbags zijn 
hiervan de meest duidelijke uitings-
vormen. Maar ook buiten het oog, 
in de constructie van de auto zelf, 
is veiligheid een belangrijk aspect.

Passieve veiligheidsmaatregelen als kreu-
kelzones - die de ergste klap opvangen 
- en de stijve kooiconstructie moeten de 
gevolgen van een botsing voor de inzit-
tenden zoveel mogelijk beperken. Om 
een beter begrip te krijgen van de bots-
veiligheid van auto’s is onderzoek naar 
constructies voor de absorptie van bot-
singsenergie belangrijk. Kreukelzones zijn 
speciaal geconstrueerd om de energie van 
de botsing op te nemen. De kinetische 
energie - door de snelheid van de auto 
net voor de botsing - gaat gedeeltelijk in 
de vervorming van de kreukelzone zitten. 
Holle structuren vormen de basis van de 
kreukelzone aan de voorzijde van de auto. 
Vaak zijn dit ronde of vierkante aluminium 
of stalen buizen die naast de motor in de 
lengterichting van de auto zijn geplaatst, 
en bij een frontale botsing van voren naar 
achteren vervormen door te ‘kreukelen’ 
of te plooien. Hoe meer ‘kreukels’ er ge-
vormd worden, en hoe langer het ver-
vormde deel van de buis is, des te meer 
energie er door de buizen wordt opgeno-
men. In feite is een kreukelzone niets an-
ders dan een demping, waardoor de klap 
minder hard aankomt. Wellicht denkt een 
autobestuurder daar toch anders over ...

Bij zo’n cilinder van aluminium hangt de 
manier van plooien onder meer af van de 
dikte van de buis in relatie tot de diame-
ter. Dikwandige buizen (diameter/dikte < 
45) plooien symmetrisch aan de as met 
korte rondingen, net als de manier waarop 

een lampion in elkaar gedrukt wordt. Dun-
wandige buizen daarentegen vouwen zich 
samen tot platte structuren; vergelijk dit 
met de wijze waarop een colablikje in de 
lengterichting wordt platgedrukt. Uit on-
derzoek blijkt dat bij dikwandige cilinders 
van een aluminiumlegering de geabsor-
beerde energie per kilogram buis groter 
is dan bij hun tegenhangers met dunnere 
wanden. Met andere woorden: ‘dikke’ bui-
zen dempen de botsing beter en maken de 
auto veiliger. Dit levert echter een merk-
waardige paradox op: deze dikwandige 
buizen voegen extra gewicht - dus ook ex-
tra kinetische energie - toe aan de auto, 
en deze energie moet bij een botsing ‘ex-
tra’ worden geabsorbeerd door diezelfde 
structuren. Zou het mogelijk zijn om lich-
te, dunwandige buizen met een truc toch 
meer botsingsenergie te laten opnemen?

Jazeker, dat blijkt te kunnen. Een dunwan-
dige aluminium cilinder met daaromheen 
gewikkeld een bros composietmateriaal 
van glasvezels in een thermohardende 
hars geeft een geabsorbeerde ener-
gie per kilogram buis die 65 % groter 
is dan in het geval van dezelfde ‘kale’ 
cilinder. Overigens wel met de kantte-
kening dat er scheurtjes in het metaal 
gekomen zijn - maar daar zullen de inzit-
tenden van de auto maling aan hebben. 

Behalve voor de veiligheid in auto’s is dit 
onderzoek ook van belang voor transport-
veiligheid in de lucht. Immers, aluminium 
en vezelcomposieten worden beide op 
grote schaal als vliegtuigmaterialen ge-
bruikt. Bovendien is er een toenemende 
belangstelling voor de bescherming van 
passagiers en bemanning tijdens een 
noodlanding - naast uiteraard de vele 
inspanningen die verricht worden om 
noodlandingen proberen te voorkomen.
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Materialen in huis



Is dat schilderij echt of heeft iemand 
ermee geknoeid, of misschien wel 
vervalst? En kun je daar achter komen 
zonder schade toe te brengen aan het 
schilderij? Crime Scene Investigation 
op bezoek bij Tussen kunst & kitsch.

Analytische technieken hebben hun waarde 
bewezen om de authenticiteit en achter-
grond van een kunstwerk te doorgronden. 
Combineer kunstgeschiedenis, restaura-
tietechnieken en natuurwetenschappelijk 
onderzoek, en je hebt een goede mix te 
pakken. Bèta meets alfa. Zo zijn er twij-
fels weggenomen over de echtheid van het 
schilderij “Jonge vrouw aan het virginaal” 
(een soort klavecimbel) dat de Delftse 
meester Johannes Vermeer rond 1673 
schilderde. Deze twijfels rezen doordat de 
verfkwaliteit van de gele mantel van de 
betreffende jongedame nogal slecht was. 

Elektronenmicroscopie bracht hierbij de 
uitkomst. De structuur van de bovenste 
gele verflaag van de mantel kwam niet 
overeen met die van de laag daaronder. 
Deeltjes loodwit in de toplaag waren na-
melijk groter en onregelmatiger dan in 
de onderlaag. Maar dat was nog niet al-
les: tussen de twee lagen kwamen alu-
miniumsilicaat-deeltjes voor, die zeer 
waarschijnlijk afkomstig waren uit stof 
dat op de onderlaag was neergestreken 
voordat de bovenlaag er - later - over-
heen werd geschilderd. Daarom werd 
de bovenste laag als een bewerking be-
schouwd - een voltooiing of overschilde-
ring - van Vermeers authentieke schilderij.

CSI in de kunst

Het giftige pigment ‘loodwit’ is te-
genwoordig vrijwel geheel vervangen 
door titaandioxide, dat naast kleurstof 
in verf ook witmaker in tandpasta is.
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Ook het schilderij ‘Grasgrond’ van Vincent 
van Gogh gaf zijn geheim prijs. Hier was 
niet de echtheid een aandachtspunt, maar 
de vraag of Vincent dit schilderij over een 
andere compositie had geschilderd. En 
jawel: röntgenfluorescentiespectroscopie 
met synchrotronstraling onthulde onder 
het groene grasland de trekken van een 
vrouwengezicht. Door het schilderij op deze 
wijze - niet-destructief en redelijk snel - af 
te scannen, konden de afzonderlijke verf-
pigmenten nauwkeurig in kaart worden 
gebracht. Met de hier gegenereerde ken-
nis leveren bèta’s voor alfa’s waardevolle 
informatie op. Zo krijgen kunsthistorici 
een beter inzicht in de wijze waarop Vin-
cent van Gogh zich artistiek ontwikkelde. 
En opent deze techniek - letterlijk - nieuwe 
perspectieven om ons culturele erfgoed te 
vergroten door verborgen schilderijen te 
onthullen. Voor Van Gogh in het bijzonder, 
en voor oude meesters in het algemeen.
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Bouwen met glas

‘Transparant aluminium’ komt in de 
sciencefiction-film ‘Star Trek IV: The 
Voyage Home’ voor als fictief materi-
aal waarvan een gigantisch aquarium 
wordt gemaakt, om walvissen aan 
boord van een ruimteschip te trans-
porteren. Overigens niet te verwar-
ren met translucent (of doorschij-
nend) aluminiumoxide, een werkelijk 
bestaande keramieksoort die je te-
rugvindt in de bekende oranje hoge-
druknatriumlampen langs de straat.
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Bij glas denk je meteen aan dat 
breekbare, doorzichtige materiaal 
dat een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht uitoefent op voetballende 
jeugd. Vlakglas zoals in gebouwen, 
of hoogstens een beetje gebogen bij 
een voorruit van een auto. En eer-
der functioneel dan structureel: om 
weer en wind buiten te houden, en 
zonlicht naar binnen te laten treden.
Relatief nieuw is glas als ‘echt’ con-
structiemateriaal. Maar waarom 
zou je überhaupt een dragende con-
structie van glas willen maken?

Het antwoord: omdat er behoefte is aan 
transparante dragende constructies, zoals 
een trap of een dragende kolom binnens-
huis. En glas leent zich daar bij uitstek 
voor. Maar ja, bros glas heeft de onhebbe-
lijke eigenschap dat het bij mechanische 
belasting plotseling, zonder waarschuwing, 
kan breken. En juist omdat het vrijwel on-
mogelijk is om te voorspellen wanneer het 
breekt, denk je wel twee maal na voordat 
je erop vertrouwt als dragende structuur.

Toen kwam het concept ‘Zappi’. Meer dan 
15 jaar geleden ontsproten aan het brein 
van enkele creatieve geesten die het ide-
ale bouwmateriaal zochten: sterk, stijf, 
vervormbaar, licht en ... transparant. 
Doorzichtig aluminium of staal, als het 
ware. Maar hoe zou je de mechanische 
eigenschappen van metaal kunnen ver-
enigen met de amorfe structuur van glas 
die het doorzichtig maakt? In de praktijk 
kwam dit neer op het beantwoorden van 
de vraag: hoe kun je glas combineren met 
‘iets’ dat het gecombineerde materiaal niet 
bros laat breken. Met als oplossing: een 
gelamineerd composiet van dunne lagen 
gehard glas die met lijm zijn verbonden 
aan nog dunnere lagen polycarbonaat. 
Een lijm, overigens, die fotokatalytisch 
uithardt onder invloed van blauw licht, 
zodat de grootte van een (gesegmen-
teerd) product niet wordt beperkt door 
bijvoorbeeld de ruimte in een autoclaaf. 

Na een paar jaar was het ‘proof of concept’ 
geleverd: een doorzichtig component met 
mechanische eigenschappen die verge-
lijkbaar zijn met die van aluminium. Een 
component dat - bij grote mechanische 
belasting - eerst plastisch en zichtbaar ver-
vormt, en na breuk van het glas de aanwe-
zige belasting nog steeds kan dragen. En 
dit komt de veiligheid ten goede. Inmid-
dels zijn ‘glazen’ kolommen, balken, cilin-
ders, een gesegmenteerde koepel en zelfs 
een aquarium met dit materiaal gemaakt.
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Bij ons in het westen is er nog drink-
water in overvloed. Zelfs zoveel, dat 
je dit water kunt gebruiken voor 
luxe toepassingen zoals in een aqua-
rium. In de derde wereld is schoon 
drinkwater vaak een schaarse eer-
ste levensbehoefte. Goed dat er pro-
ducten worden ontwikkeld - en ver-
beterd - waardoor mensen in deze 
omgeving op veilige en duurzame wij-
ze drinkwater tot zich kunnen nemen.

Waar moet zo’n apparaat voor schoon 
water aan voldoen? Je kunt niet zomaar 
een stekker in het stopcontact steken, en 
verwachten dat het blauwe goud er uit 
komt stromen. Vooral op afgelegen plek-
ken zonder ‘westerse’ infrastructuur zul 
je toch moeten vertrouwen op de natuur 
- zwaartekracht en zonne-energie - of op 
jezelf. Met dit in het achterhoofd is door 
een Deens bedrijf de Lifestraw ontwikkeld: 
een bovenmaats rietje met daarin enkele 
filters om ziekteverwekkers uit het water 
te filteren, aangevuld met jodiumkorrels 
en actieve kool voor verdere ontsmet-
ting. De werking is simpel: je steekt het 
rietje in het vervuilde rivierwater, en zuigt 
schoon water je mond in. Zo kunnen de 
armsten van de armen op een persoon-
lijke manier hun eigen water zuiveren.

Persoonlijke waterzuivering
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Van elke 128 liter drinkwater die de 
Nederlander gemiddeld dagelijks 
in huis gebruikt, gaat slechts 2 li-
ter op aan het drinken van water, 
thee of koffie. Bij elkaar zo’n 92 li-
ter is om te wassen, te douchen en 
voor het toilet. Hoezo drinkwater?

Delfts onderzoek leverde een verbeterd 
ontwerp van dit rietje op, ingegeven door 
een ‘marktonderzoek’ dat ter plekke werd 
uitgevoerd. Wat bleek namelijk: het was 
voor kleine kinderen - de meest kwetsbare 
groep met de hoogste sterfte - moeilijk om 
de kracht te vinden om het water op te zui-
gen. Het verbeterde ontwerp bestond uit 
een flexibele knijpfles rondom het rietje, 
zodat een kind door te knijpen - wederom 
met menskracht - het zuigen zou kunnen 
vergemakkelijken. Ook een speciaal kind-
vriendelijk mondstuk was onderdeel van 
het ontwerp. Maar wat naast de ontwikke-
ling van het product minstens zo belang-
rijk was: instructiemateriaal en trainin-
gen ter plekke, om het rietje op de juiste 
wijze door de mensen te laten gebruiken.

Dit voorbeeld geeft een indruk van een aan-
pak die succesvol uitwerkt, om duurzame 
en betrouwbare producten te ontwerpen 
die technisch bruikbaar zijn, en die een 
grote kans op praktische acceptatie heb-
ben omdat de (toekomstige) gebruikers er 
in een vroeg stadium bij betrokken worden.
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Digitale displays kunnen niet om 
vloeibare kristallen heen. LCD-scher-
men zijn gemeengoed geworden in 
laptops, monitoren, TV’s en displays 
van mobiele telefoons. En vroeger 
al in rekenmachines en digitale hor-
loges. Maar waarom kun je met een 
laptop wel in het donker werken, en 
met een doorsnee rekenmachine niet?

‘Vloeibaar kristal’ lijkt een contradictio 
in terminis. Want dat zou betekenen dat 
dit materiaal zowel uit een ongeordende 
vloeistoffase als uit een geordende vaste 
fase bestaat. Feitelijk is dit ook zo, want 
we hebben hier te maken met moleculen 
die in één richting afwijken van de ande-
re richtingen: ze zijn bijvoorbeeld schijf-
vormig of langwerpig. En juist door deze 
vorm kunnen ze net als in een vloeistof 
door elkaar heen bewegen, maar zich 
ook - als in een vaste stof - eenvoudig 
op of naast elkaar ordenen, afhankelijk 
van wat energetisch gezien gunstiger is.

Vloeibaar kristallijne fasen hebben de ei-
genschap dat ze op een opmerkelijke ma-
nier licht kunnen doorlaten. LCD’s (liquid 
crystal displays) maken hier gebruik van. 
Deze displays bestaan uit twee parallelle 
polarisatiefilters waarvan de polarisatie-
richtingen loodrecht op elkaar staan, met 
hier tussenin twee doorzichtige elektroden 
en daar weer tussen een laagje vloeibaar 
kristal. Zonder het vloeibare kristal zou je 
niet door het geheel heen kunnen kijken, 
vanwege de gekruiste polarisatiefilters 
die totaal geen licht doorlaten. Maar door 
een truc kun je er toch doorheen kijken. 

Vloeibaar kristal - materiaal in een identiteitscrisis

De elektroden zijn namelijk aan de zijde 
van het vloeibare kristal bedekt met een 
structuur die zorgt voor uitlijning van de 
(langwerpige) moleculen in het dunne 
laagje vloeibaar kristal. De uitlijnrichtin-
gen van beide elektroden staan loodrecht 
op elkaar, waardoor de langwerpige mo-
leculen in het vloeibare kristal in rusttoe-
stand netjes als treden van een wentel-
trap onder een hoek van 90 ° gedraaid 
(‘twisted’) zitten en invallend licht als het 
ware langs deze wenteltrap meenemen. 

Laten we nu eens de baan van het licht 
volgen. Licht dat door het eerste polari-
satiefilter is gegaan, en waarvan maar 
één polarisatierichting wordt doorgela-
ten, draait nu in de laag vloeibaar kristal 
via de wenteltrap onder een hoek van 90 
° naar het tweede filter, waar het nu wel 
doorheen kan. In deze toestand is het 
display transparant. Wanneer er via de 
elektroden een spanning over de vloei-
baar kristallijne laag wordt gezet, dan 
oriënteren de langwerpige moleculen zich 
parallel aan elkaar in de richting van het 
elektrische veld, en verdwijnt de wentel-
trap. Het beeld staat nu op ‘zwart’. Als je 
dit principe toepast op losse punten - bij-
voorbeeld pixels - in een display, die al-
lemaal afzonderlijk worden aangestuurd, 
kun je een beeld maken. Overigens: bij 
een laptop zit er een lichtbron achter het 
display, terwijl bij een rekenmachine een 
spiegel achter het display zit die invallend 
licht kan terugkaatsen. In het laatste ge-
val heb je dus een lamp of zonlicht nodig 
om te kunnen rekenen, anders zie je niets.
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Net als vloeibaar kristal heeft glas zo-
wel vloeibare (ongeordende molecu-
laire rangschikking) als vaste (brosse 
breuk) kenmerken. Het is trouwens 
een mythe dat ramen van middel-
eeuwse kerkgebouwen onderaan 
een beetje dikker zijn dan bovenaan 
omdat het glas onder invloed van de 
zwaartekracht langzaam naar bene-
den zou zijn gestroomd. In dat geval 
zou het kerkglas namelijk veel minder 
viskeus moeten zijn (en dus sneller 

moeten stromen), om dit dikteverschil 
op deze tijdschaal te kunnen zien. Bo-
vendien ‘stroomt’ glaswerk uit de Ro-
meinse of Egyptische tijd niet, terwijl 
dat toch veel ouder is. Het diktever-
schil in de kerkramen komt door het 
niet-optimale middeleeuwse fabrica-
geproces waarbij de glasrand aan de 
buitenkant dikker is dan binnenin. En 
vanwege de stabiliteit was het gewoon 
handiger om het raam met de dikke 
zijde onderaan in de kerk te plaatsen.

Onderzoek aan vloeibare kristallen richt 
zich onder meer op vloeibaar kristallijne 
polymeren, waarbij starre groepen in de 
polymere hoofdketen of als zijgroepen op-
genomen zijn. Met als voordelen: vloeibaar 
kristallijn gedrag, stabiliteit en gemakkelij-
ke verwerkbaarheid in één systeem. Spe-
ciale aandacht hierbij hebben schijfvor-
mige moleculen met een vlakke en starre 
(aromatische) kern, die omgeven zijn door 
flexibele zijketens, en die zich zowel in 
lagen als in kolommen kunnen ordenen.



40

Materialen
in de digitale wereld
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Je ziet steeds vaker dat lichte metalen 
de plaats van kunststof innemen. Een 
goed voorbeeld hiervan is magnesium 
als behuizing voor notebooks, van 
oorsprong vooral in het duurdere seg-
ment van deze schootcomputers maar 
inmiddels steeds meer ingeburgerd.

Magnesium - of een legering hiervan - is 
een ideaal materiaal om in notebooks toe 
te passen, want voor een gebruiker moet 
een notebook bij voorkeur licht in gewicht 
en onverwoestbaar zijn. Magnesium heeft 
een dichtheid die ruim 35 % lager is dan 
‘het andere lichtmetaal’ aluminium. Bo-
vendien is magnesium relatief eenvoudig 
tot dunwandige - en dus lichte - vorm-
stukken te gieten. Je kunt de behuizing 
zodanig construeren dat deze sterk en stijf 
genoeg is om het moederbord, de harde 
schijf, het display en alle overige kritische 
onderdelen te beschermen. Vooral de stijf-
heid is hier van belang: je wilt tenslotte 
niet dat de glasplaat van het LCD-display 
breekt wanneer het notebook enigszins 
vervormd wordt. En die vervorming zou 
vaker kunnen voorkomen, gezien de trend 
dat notebooks steeds dunner worden.

Een andere trend - en dat geldt zowel 
voor mobiele telefoons, digitale came-
ra’s als notebooks - is veel elektronische 
componenten in een klein volume, oftewel 
miniaturisatie. Hierdoor is het nodig om 
componenten tegen elektromagnetische 
interferentie te beschermen, om zo de 
kans te verkleinen dat deze componen-
ten elkaar of de omgeving nadelig zullen 
beïnvloeden - met mogelijke storingen tot 
gevolg. Met een behuizing van magnesium 

Lichte en onverwoestbare notebooks

Magnesium wordt nog steeds 
veel toegepast in een apparaat-
je van ver voor de digitale revolu-
tie, namelijk ... in puntenslijpers!

- in plaats van kunststof - kan een extra 
afscherming tegen elektromagnetische 
beïnvloeding achterwege blijven. Verder 
is het mooi meegenomen dat magnesium 
heel goed warmte kan geleiden, zodat de 
warmte die door processoren wordt ge-
genereerd goed kan worden afgevoerd.

De magnesiumbehuizing draagt bij aan 
de lange levensduur - en dus aan de 
‘duurzaamheid’ - van het notebook. Door 
de snelle ontwikkelingen is de elektro-
nica eerder verouderd dan dat de com-
puter de geest geeft. Tot zover dus al-
leen maar voordelen. Blijft er dan niets 
over wat wel te verbeteren valt? Jaze-
ker: magnesium is als niet-edelmetaal 
nogal gevoelig voor corrosie. En hoewel 
dat in de praktijk wordt opgelost door 
het magnesiumcomponent van een be-
schermende coating te voorzien, maakt 
dit het recyclen van magnesium moeilijk.

Recyclen van magnesium is gewenst om 
zorgvuldig met de natuurlijke grondstof-
fen om te springen. En hoewel magnesium 
als onderdeel van chemische verbindin-
gen in de aardkorst in absolute hoeveel-
heid geen zeldzaam materiaal is, kost 
het veel energie om het in zuivere vorm 
vanuit deze ‘grond’stoffen vrij te krijgen.
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Recyclen van een magnesiumcomponent 
gebeurt doorgaans door het ‘afval’ te 
smelten, wat 90% minder energie kost 
dan bij de productie uit grondstoffen. 
Probleem is echter dat de coating op het 
magnesium - doorgaans een keramische 
tussenlaag en één of meer organische 
(verf)lagen daarop - niet in het herzui-
verde magnesium dienen terug te komen. 
Voor de oplossing van dit probleem is nog 
enig wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Eén oplossingsroute hierbij is het smelten 
van het magnesium afval samen met een 
smeltzout, een mengsel van KCl, NaCl, 
MgCl2 en CaF2, dat het magnesium tegen 
oxidatie beschermt en tegelijkertijd ver-
ontreinigingen in het magnesium moet 
kunnen afvangen. Uit laboratoriumexpe-

rimenten blijkt voor deze directe zuive-
ringsroute echter een lage opbrengst aan 
magnesium, tot slecht 75 %. Verder on-
derzoek is nog gaande, waarbij met een 
thermische behandeling eerst de organi-
sche bestanddelen uit de coating worden 
verwijderd, gevolgd door smelten met een 
smeltzout. De interactie tussen anorgani-
sche bestanddelen uit de coating, het me-
taal en het smeltzout wordt experimenteel 
onderzocht, en met thermodynamische 
modellen voorspeld. Zo zou het in de toe-
komst mogelijk moeten zijn om zodanige 
coatingmaterialen te kiezen die - tijdens 
het gebruik - het magnesium voldoende 
beschermen, en die - na afloop - het mag-
nesium in voldoende zuivere vorm laten te-
rugkeren. Duurzaamheid in optima forma.
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Waardoor kunnen inkjetprinters hun 
mooie kleuren op papier afdrukken? 
En wat hebben airbags en de Nin-
tendo Wii met elkaar gemeen? Het 
geheim: de omschakeling van me-
chanische beweging in elektrische 
signalen, of vice versa. Treed binnen 
in de wereld van de MEMS, de mi-
cro-elektromechanische systemen.

Inkjetprinters, wie kent ze niet? De plaat-
jes en teksten die deze apparaten pro-
duceren zijn opgebouwd uit minuscule 
inktdruppeltjes. Bij sommige van deze 
inkjetprinters zijn de wanden van de inkt-
kanaaltjes voorzien van een piëzo-elek-
trisch materiaal. En dit materiaal heeft iets 
bijzonders: het kan van vorm veranderen 
- bijvoorbeeld korter of breder worden - 
door er een elektrische spanning over aan 
te leggen. Door nu met deze spanning op 
gezette tijden - wel duizenden malen per 
seconde - dit materiaal in de richting van 
het kanaaltje te laten uitzetten neemt de 

druk in dit kanaaltje zo toe dat de inkt 
hierin een zetje krijgt en als inktdruppel-
tje via de spuitmond - de ‘jet’ - met hoge 
snelheid op het papier gespoten wordt.

Het bekendste piëzo-elektrische mate-
riaal is het keramiek lood-zirkonaat-ti-
tanaat (PZT); door de kristalstructuur 
van dit materiaal is de vervorming recht 
evenredig met het aangelegde elektri-
sche veld. Maar ook polymeren als po-
lyvinylideenfluoride (PVDF) vertonen pi-
ezo-elektrisch gedrag. Juist vanwege het 
feit dat piëzo-elektrische materialen heel 
nauwkeurig (fracties van) micrometers 
in grootte veranderen na het aanleggen 
van een elektrisch veld - en voorwerpen 
zo extreem nauwkeurig kunnen positione-
ren - vind je ze in een groot aantal toe-
passingen terug. Naast de inkjetprinter 
bijvoorbeeld ook in luidsprekers of in de 
scanning tunneling microscoop (STM) om 
de naald dicht bij het monster te houden.
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Spanning onder druk

Hoewel de naam anders doet vermoe-
den heeft ‘air’ in een airbag niets met 
de Engelse vertaling voor lucht te ma-
ken. Air is hier een afkorting voor ‘au-
tomotive inflatable restraint’, vrij ver-
taald ‘opblaasbare beteugeling voor in 
de auto’. De ‘bag’ wordt na een ernsti-
ge botsing niet gevuld met ‘air’, maar 
doorgaans met inert stikstof of argon.

Piëzo-elektrische materialen kunnen ook 
andersom werken: je kunt een elektri-
sche spanning genereren door het mate-
riaal samen te drukken of op een andere 
manier te vervormen. Zoals in aanstekers 
waarbij een hoge spanning een vonk ge-
nereert, of in geluid-,  trilling- en verplaat-
singsensoren. Hier is een accelerometer 
een specifiek type: een sensor die (plot-
selinge) versnellingen en vertragingen 
detecteert. Accelerometers - wel of niet 
voorzien van piëzo-elektrische materialen 
- vind je terug in airbags en de control-
ler van de Nintendo Wii. In het laatste ge-
val om de bewegingen die je als gebrui-
ker maakt te ‘voelen’, en deze uiteindelijk 
over te brengen op het televisiescherm.

Trilling of geluid zou je overigens kunnen 
dempen door twee apparaten met piëzo-
elektrische materialen slim aan elkaar te 
koppelen. Het ene apparaat - de sensor 
- meet de (geluids)trillingen en zet deze 
om in een elektrisch signaal dat via elek-
tronica naar het andere apparaat - de 
actuator - wordt gestuurd, en hier weer 
omgezet wordt in trillingen. Door deze 
‘slimme’ elektronica zo te ontwerpen dat 
de gegenereerde (geluids)trillingen pre-
cies in tegenfase zijn met de oorspron-
kelijke trillingen - en zo ‘antigeluid’ vor-
men - kun je uiteindelijk stilte genereren. 

Het voorbeeld van de inkjetprinter liet al 
zien dat piëzo-elektrische materialen zeer 
vaak wisselende belastingen ondergaan. 
Onderzoek vindt plaats om het gedrag van 
deze materialen te begrijpen, en zo nodig 
de betrouwbaarheid ervan te vergroten. 
Het gaat dan om de elektromechanische 
koppeling in relatie tot breuk en vermoei-
ing binnen het materiaal zelf, maar ook 
om de verbinding met de rest van de we-
reld. Geavanceerde numerieke methoden 
voor breukanalyse zijn hierbij onmisbaar.
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Voor mobiliteit is mobiele energie 
nodig. Batterijen en accu’s bestaan 
bij de gratie van mensen die te al-
len tijde bereikbaar willen zijn - met 
mobiele telefoons of laptops - of die 
zichzelf onafhankelijk willen trans-
porteren, zoals met de heilige koe.

Vooral vanwege de hoge energiedichtheid 
- tot zo’n 200 Watt-uur elektriciteit per ki-
logram batterij - zijn ze populair: lithium-
ionbatterijen. Maar ook omdat ze steeds 
opnieuw opgeladen kunnen worden. En 
daarom zijn ze steevast bij ons in de buurt 
te vinden: in draagbare elektronische ap-
paratuur zoals PDA’s, notebooks en mobiel-
tjes. Tijdens gebruik (of ‘ontlading’) bewe-
gen positief geladen lithiumionen binnen 
in de batterij vanaf de anode via het elek-
trolyt naar de kathode. Om de stroomkring 
te sluiten bewegen negatief geladen elek-
tronen buiten de batterij vanaf de anode 
naar de kathode, en voorzien zo een aan-
gesloten apparaat van stroom. Tijdens het 
opladen volgen de lithiumionen de omge-
keerde weg, en gaan terug naar de anode.

Lithiumionbatterijen zijn praktisch altijd 
de boosdoener als een laptop of mobie-
le telefoon ‘spontaan’ in de brand vliegt. 
Niet dat dit vaak gebeurt, maar als het 
gebeurt is het meteen groot nieuws, en 
halen de fabrikanten grote partijen bat-
terijen terug. Deze ontbrandingen zijn bij 
traditionele lithiumionbatterijen terug te 
voeren op oververhitting van het elektro-
lyt: ontvlambare organische oplosmidde-
len met daarin een lithiumzout opgelost.

Pacemakers maken gebruik van li-
thiumbatterijen voor hun voeding. 
In tegenstelling tot hun lithiumion-
tegenhangers zijn lithiumbatterijen 
niet oplaadbaar, en worden ze eens 
in de acht tot tien jaar vervangen.
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Mobiel bereikbaar ... en berijdbaar?

Bij nieuwe typen lithiumionbatterijen is 
het lithiumzout opgelost in een polymeer 
elektrolytsysteem. Onderzoek heeft nu 
laten zien dat door de toevoeging van 
een paar procent TiO2-nanodeeltjes het 
elektrolyt minstens een factor tien beter 
geleidt. Het blijkt dat de lithiumkationen 
- die zich òf in gebonden òf in vrije toe-
stand bevinden - door de toevoeging van 
TiO2 in hogere mate vrij kunnen bewegen. 
En dit grote aantal mobiele ladingsdragers 
zorgt voor een veel hogere geleidbaarheid.

Naast transport in het elektrolyt kun-
nen ook de processen aan de anode of 
kathode in de lithiumionbatterijen snel-
heidsbepalend zijn. De anode bestaat 
doorgaans uit poreuze koolstof. Lithium-
kobaltoxide voert als kathodemateriaal 
de boventoon, maar voelt de hijgende 
adem van lithiumijzerfosfaat in z’n rug. 
Nanotechnologie maakt mogelijk om deze 
elektrodematerialen uit steeds kleinere 
deeltjes te fabriceren, zodat het totale 
elektrodeoppervlak steeds groter wordt 
en er meer uitwisseling van lithiumionen 
aan deze oppervlakken kan plaatsvinden. 
Koolstof nanobuisjes worden inmiddels 
al veel gebruikt als elektrodemateriaal.

Als de hobbels qua veiligheid en snel-
heid van (ont)lading genomen zijn, en 
als de productie wellicht nog goedkoper 
kan, ligt de weg open om deze lithiumi-
onbatterij op grote schaal in auto’s toe 
te passen. Bijvoorbeeld in ‘plug-in’ hy-
bride auto’s die je thuis met een stekker 
in het stopcontact kunt opladen. Boven-
dien is deze batterij een logische opvolger 
van de NiMH-batterij (nikkelmetaalhydri-
de) die nu nog zorgt voor de elektrische 
aandrijving van de hybride Toyota Prius.
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‘Serious gaming’ als lesmethode, in 
plaats van ‘serieus lezen’? Door de 
ontwikkelingen in de ICT wordt soft-
ware steeds meer gebruikt ‘ter leering 
ende vermaeck’, waarbij je speelsge-
wijs een situatie kunt nabootsen en 
zo wellicht een probleem kunt oplos-
sen. Maar niet alleen deze simulaties 
hebben stormachtige ontwikkelingen 
doorgemaakt. Ook het ‘echte leven’ 
is steeds beter te zien - ook op kleine 
schaal - dankzij de snelle vorderin-
gen in de real-time nanomicroscopie.

Een elektronenmicroscoop, waarbij een 
elektronenbundel een materiaalmonster 
bombardeert, is onmisbaar voor materi-
alenonderzoek tot op de vierkante nano-
meter. De scanning elektronenmicroscoop 
(SEM) scant het oppervlak, en de trans-
missie elektronenmicroscoop (TEM) kijkt 
‘in’ het materiaal. Met hogeresolutie elek-
tronenmicroscopie (HREM) kun je de struc-
tuur van materialen op atomaire schaal on-
derzoeken met een resolutie tot 0,12 nm. 
Eveneens kun je de chemische samenstel-
ling op lokaal niveau (0,3 nm) bepalen. 

Maar ook ‘live’ bewegingen van afzonder-
lijke atomen of moleculen zijn sinds kort 
nauwkeurig te bekijken. Het is gelukt om 
met HREM in real-time zichtbaar te maken 
hoe een rij goudatomen gezamenlijk in 
een daaronder liggende atoomlaag zakt, 
en zich daarin ordent. Door deze nano-
microscopie kun je het atoomtransport 
echt ‘zien’, en beter inzicht krijgen in de 
mechanismen die hierachter schuilgaan. 
Er is wel een beperking: de elektronen-
microscoop kan alleen in hoogvacuüm 
werken, omdat er dan geen verstoring 
optreedt door de interactie van de elek-
tronenbundel met andere deeltjes in de 
microscoop. Dat is op zich wel jammer, 

want zo is het lastig om ‘levende’ biolo-
gische processen of chemische reacties 
onder realistische omstandigheden te vol-
gen. Is hier een oplossing voor te vinden?

Jazeker, want ook hier laten de fabrica-
getechnieken uit de ICT hun nut zien. Je 
kunt het te onderzoeken monster bin-
nen in de microscoop plaatsen in een mi-
nuscule behuizing die gedeeltelijk door-
laatbaar is voor de elektronenbundel, 
en waarin je een realistische atmosfeer 
kunt creëren. In deze ‘microreactor’ kun 
je bij een gewenste druk en temperatuur 
chemische reacties uitvoeren, en deze 
gelijktijdig op atoomniveau door de mi-
croscoop bekijken. Zo werd deze reactor 
gebruikt voor onderzoek aan de kataly-
sator Cu/ZnO die voor de synthese van 
methanol gebruikt wordt. Bij blootstelling 
van de katalysator aan waterstofgas ble-
ken details van 0,18 nm waarneembaar.

Dit geeft meteen de potentie van deze 
techniek aan. Want hoewel nanomicros-
copisch onderzoek nu nog binnen de uni-
versitaire wereld plaatsvindt, zullen er 
binnen een paar jaar legio mogelijkheden 
zijn om onder ‘echte’ condities materialen 
op nanoniveau te bekijken. En dat zal een 
grote vooruitgang geven in de materiaal-
kundige, chemische en biologische wereld.
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‘Serious moving’ op de vierkante nanometer

De Duitse chemicus Gerhard Ertl ont-
ving in 2007 de Nobelprijs voor de 
Scheikunde voor het ophelderen van 
fundamentele mechanismen van re-
acties aan (katalysator)oppervlak-
ken. Ertl probeerde een antwoord te 
vinden op de vraag welke reactiestap 
in de ammoniaksynthese - een be-
langrijk onderdeel binnen de kunst-
mestbereiding - het langzaamst 
verliep. Als hij dat wist, zou het in-
dustriële proces versneld kunnen 
worden. Met nauwkeurig onderzoek 
toonde hij aan dat de splitsing van 
het stikstofmolecuul aan het ijzerop-
pervlak in twee losse stikstofatomen 
de snelheidsbepalende stap was.
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Materialen in het landschap



Het is al jaren een onderwerp van 
discussie: meer asfalt als oplossing 
voor het fileprobleem. Over de uit-
komst zijn ‘de geleerden’ het dan ook 
niet eens. Feit is wel dat onderhoud 
en reparatie van het bestaande as-
falt - in ieder geval tijdelijk - zorgt 
voor meer files. Kun je asfalt maken 
dat minder onderhoud nodig heeft?

Best goed spul eigenlijk, dat zeer open as-
faltbeton - oftewel ZOAB - om als toplaag 
op de snelweg te gebruiken. Minder aqua-
planing, minder last van opspattend water 
en als leuke bijkomstigheid ook minder 
geluidsoverlast van banden die over het 
asfalt razen. En dat allemaal omdat dit 
materiaal zo poreus is: grof mineraal ag-
gregaat - vooral steen en grind - dat met 
relatief weinig bitumen - een stroperige 
vloeistof afkomstig uit aardoliedestillaat - 
bij elkaar wordt gehouden. Zo’n 20 % van 
het volume in ZOAB wordt door ‘zeer open’ 
onderling verbonden holtes ingenomen, en 
hierin kan (regen)water direct wegzakken, 
en geluid enigszins worden geabsorbeerd. 

Lang leve het asfalt!
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De praktijk ligt toch iets genuanceerder. 
Stukken aggregaat blijken uit het asfalt 
los te laten wanneer dit met vocht in aan-
raking komt. Dit komt doordat binnendrin-
gend water een verzwakking geeft van het 
bitumen en van de hechting tussen dit bin-
dermateriaal en het aggregaat. Dit kan van 
kwaad tot erger gaan, en hele gaten in het 
wegdek tot gevolg hebben. Vanwege de 
open structuur is ZOAB hier gevoelig voor. 
Zeker in Nederland, met ons natte klimaat. 
De huidige oplossing voor dit probleem - 
onderhoud en reparatie - brengt hoge kos-
ten en (meer) filevorming met zich mee. 
Liever wil je dit voorkomen, maar dan 
moet je meer inzicht krijgen in de mecha-
nismen achter deze asfaltbeschadiging, zo-
dat je uiteindelijk beter asfalt kunt maken. 

Uitgebreid experimenteel onderzoek in 
combinatie met computermodellering 
heeft al enig licht op de zaak geworpen. 
Hieruit is gebleken dat zowel fysische 
als mechanische processen een rol spe-
len. Beschadiging treedt op vanwege dif-
fusie van water door het asfaltmengsel, 
en het ‘wegspoelen’ van het bindmiddel 
- met het water mee - door de onderling 
verbonden holtes in het asfalt. Maar ook 
het verkeer dat over het asfalt rijdt is een 
oorzaak, doordat deze wegbelasting heel 
lokaal zorgt voor gebiedjes met een intens 
grote waterdruk binnen in het asfalt, wat 
aanleiding geeft tot beschadiging. De hier 
opgedane kennis kan ons nu in staat stel-
len om de afzonderlijke componenten van 
het asfaltmengsel zo optimaal mogelijk te 
selecteren - op basis van hun fysisch-che-
mische en mechanische kenmerken - om 
beschadigingen door water aan te pakken.



Asfalt heeft vanuit zichzelf al enige 
zelfherstellende eigenschappen. Mi-
croscopische scheurtjes die over-
dag - tijdens het drukke verkeer 
- in het asfalt ontstaan, trekken 
‘s nachts langzaam weer dicht. Bi-
tumen, het viskeuze bindmateriaal, 
lijkt de weldoener te zijn. Door de 
mechanismen hierachter op te hel-
deren, en hiervan nuttig gebruik te 
maken, zou je de levensduur van as-
falt nog verder kunnen verlengen.
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Plant een boom, voeg eventueel ex-
tra voedingstoffen toe, laat de na-
tuur z’n gang gaan en voila ... het 
groeit vanzelf uit tot een houtpro-
ducerend organisme. Dit maakt hout 
een duurzame grondstof voor con-
structies in de bouw. Zelfs de tradi-
tionele metalen vangrails langs de 
snelweg kun je in hout uitvoeren!

Als je het over echt hernieuwbare grond-
stoffen hebt, dan past hout hier prima bij. 
Hout wordt sinds mensenheugenis al ge-
bruikt om te bouwen. Behalve vanwege 
de beschikbaarheid van hout in de directe 
omgeving en de geschiktheid om ermee 
te construeren, komt dit wellicht ook door 
de prettige sfeer die dit natuurlijke ma-
teriaal aan een woning geeft. Binnen de 
hedendaagse trend naar een duurzame 
samenleving gaat hout een steeds be-
langrijkere rol spelen. Maar voordat het 
hout uit een boom zijn toepassing gevon-
den heeft - bijvoorbeeld in een woning 
of een brug - is er al heel wat gebeurd.

Duurzame houtconstructies

Zo is de ene houtsoort niet gelijk aan de 
andere, en zul je voor een bepaalde toe-
passing eerst het juiste hout moeten sor-
teren. Voor dragende constructies heb je 
hout van voldoende sterkte nodig, en bij 
een houten vloer is slijtvastheid van be-
lang. De juiste manier van drogen is een 
punt van aandacht voor het van oorsprong 
vochtige hout, want dit is van invloed op 
de uiteindelijke mechanische eigenschap-
pen. En heb je eenmaal de juiste hout-
soort gevonden dan rijst de vraag: hoe 
kun je dit hout het beste aan de rest van 
de constructie, bijvoorbeeld aan beton, 
verbinden? Daarbij is zowel theoretische 
en praktische kennis van het materiaal en 
van de ontworpen constructie van belang.

Het begrip duurzaamheid is op meerdere 
manieren met hout verbonden. Zo wordt 
geprobeerd om op duurzame wijze hout 
te produceren, bijvoorbeeld door bos-
sen te beheren via de Forest Steward-
ship Council (FSC). Maar denk ook aan 
verduurzaming van het hout voor of tij-
dens gebruik, om een wapen in handen 
te hebben tegen de degradatie van het 
materiaal in de tijd door biologische of 
mechanische belastingen. Om het hout 
uiteindelijk nóg duurzamer te maken.

Houtconstructies kun je op de meest on-
verwachte plaatsten tegenkomen. Zo is 
in 2007 bij Woudsend de eerste vangrail 
van hardhout geplaatst. Volledig goedge-
keurd, onderworpen aan botsproeven en 
een volwaardig alternatief voor de wel-
bekende stalen vangrails langs de weg.
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Versteend hout, is dat nu steen of 
hout? Het heeft het uiterlijk van hout, 
maar chemisch gezien bestaat het 
uit anorganisch materiaal, bijvoor-
beeld silicaten. Bomen uit de oertijd 
vielen om en werden in de loop van 
miljoenen jaren bedolven onder een 
laag sediment, verstoken van lucht. 
De organische bestanddelen van de 
boom vergingen, en hiervoor in de 
plaats kwamen mineralen, toege-
voerd door water dat via het sedi-
ment naar beneden sijpelde. Het re-
sultaat: keramiek met houtstructuur.
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Turbines in vliegtuigmotoren krijgen 
heel wat voor hun kiezen. Zo kunnen 
in een vliegtuigmotor gemakkelijk 
temperaturen van meer dan duizend 
graden voorkomen, terwijl dezelfde 
motor ook tegen de vrieskou moet 
kunnen als het vliegtuig in Alaska 
aan de grond staat. Lukt dat alle-
maal met conventionele materialen?

Veel processen in de transport- en ener-
giesector leveren pas een hoog rende-
ment bij hoge temperaturen. Naast gas-
turbines voor de voortstuwing van een 
vliegtuig - beter bekend als straalmotoren 
- geldt dit ook bijvoorbeeld voor turbines 
om elektriciteit op te wekken in ener-
giecentrales. Dat houdt in dat we mate-
rialen moeten gebruiken die deze tem-
peraturen lange tijd kunnen weerstaan. 

Superlegeringen op basis van nikkel of 
kobalt vormen de basis van hedendaag-
se turbineschoepen in vliegtuigmotoren, 
maar de wenselijke procestemperatu-
ren in de turbine zijn bijna net zo hoog 
als - of soms nog hoger dan - de smelt-
temperaturen van deze materialen. Tijd 
voor een slimme oplossing. En die is ge-
vonden door enerzijds de binnenkant van 
de schoepen te koelen met lucht die door 
kleine koelkanaaltjes binnen in de schoep 
stroomt, en door anderzijds de buiten-
kant van de schoepen te bedekken met 
zogenaamde thermal barrier coatings. 

Vanwege de bestendigheid tegen 
hoge temperaturen en de doorgaans 
lagere dichtheid ten opzichte van 
metaallegeringen zou keramiek een 
ideaal materiaal zijn om schoepen in 
gasturbines van te maken. Geen in-
gewikkelde koelkanaaltjes en geen 
keramische thermal barrier coatings 
meer. Het brosse karakter van kera-
miek - waardoor een component zon-
der waarschuwing in één keer kan 
breken - gooit hier echter roet in het 
eten, vooral bij hoogbelaste onderde-
len in turbines. Om dit aan te pakken 
worden taaiere keramieksoorten ont-
wikkeld, en zogenaamde keramische 
matrixcomposieten zijn hierbij veelbe-
lovende materialen. Deze keramische 
tegenhangers van ‘kunststof’ compo-
sieten bestaan uit lange keramische 
vezels die ingebed zijn in een even-
eens keramische matrix. Voor de mo-
tor van de Joint Strike Fighter wordt 
gekeken of het gebruik van kerami-
sche matrixcomposieten een optie is.
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Coatings voor hoge temperaturen

Deze thermal barrier coatings vormen 
een kwalitatief hoogwaardig samenspel 
van drie onderdelen. Direct op de meta-
len schoep is een verbindingslaag van 
Ni-Co-Cr-Al-Y-legering aangebracht. Deze 
eerste laag zorgt ervoor dat de volgende 
laag, van aluminiumoxide, goed aan de 
schoep hecht. Aluminiumoxide dient hier 
als barrière tegen diffusie van zuurstof, 
en beschermt het schoepmateriaal tegen 
oxidatie en corrosie bij hoge temperatuur. 
De derde en buitenste laag - die direct 
met hete gassen in aanraking komt - be-
staat in de regel uit zirkoonoxide waar-
van de kristalstructuur met yttriumoxide 
is gestabiliseerd. Dit materiaal is stabiel 
bij de procestemperaturen in de turbine, 
en heeft een hele lage thermische geleid-
baarheid zodat ondergelegen lagen de 
hoge temperaturen van de hete gassen 
niet voelen. Als een turbineschoep zon-
der thermal barrier coating een tempera-
tuur van 1100 °C kan verdragen, dan kan 
deze met zo’n coating wel 1250 °C aan.

Thermal barrier coatings zijn voor een deel 
zelfherstellend, en dat is bevorderlijk voor 
de tijdsduur tussen onderhoudsbeurten 
van de straalmotoren. Het blijkt namelijk 
dat defecten in de laag aluminiumoxide - 
die kunnen optreden doordat de turbine 
vaak opwarmt en afkoelt - zichzelf tijdens 
de werking van de turbine kunnen herstel-
len met zuurstof uit de omgeving en alumi-
nium afkomstig uit de ondergelegen ver-
bindingslaag van Ni-Co-Cr-Al-Y-legering. 
De tussenlaag van aluminiumoxide wordt 
daarom wel een thermisch gegroeide oxi-
delaag genoemd. De toplaag van gestabili-
seerd zirkoonoxide heeft echter (nog) niet 
zulke zelfherstellende eigenschappen. Er 
loopt wel onderzoek om ook deze laag een 
langere levensduur te geven, bijvoorbeeld 
door deeltjes met molybdeen of wolfraam, 
tezamen met een element dat stabiele oxi-
den vormt, aan de toplaag toe te voegen.
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De skyline in Nederland is niet meer 
wat het vroeger was. Toen had je 
windmolens en nu, behalve hoogbouw 
... weer windmolens. Maar met een 
andere vorm, en ook een ander doel. 
Vroeger gebruikte je windenergie om 
graan tot meel te vermalen of om water 
naar een andere plaats te pompen. Nu 
voor de productie van elektriciteit. Als 
alternatieve, duurzame energiebron 
voor wanneer fossiele brandstoffen 
opraken. Bijna één procent van de hui-
dige energievoorziening in Nederland 
staat op het conto van windmolens.

Theoretisch gezien is het vermogen van 
een windturbine evenredig met de derde 
macht van de windsnelheid, en recht even-
redig met het ronde oppervlak dat door de 
schoepen bestreken wordt. Geen wonder 
dat grote windturbines betere prestaties 
leveren: ze draaien op grote hoogte - met 
de as op zo’n 100 meter - waar de windsnel-
heid een stuk groter is dan aan de grond. 
Bovendien kunnen de schoepen dan langer 
worden, waarbij lengtes van 60 meter geen 
uitzondering zijn. Grote turbines druk-
ken de kosten per gegenereerde kilowatt. 

Tijdens hun leven krijgen schoepen van 
windturbines het behoorlijk te verduren. 
In de eerste plaats doordat wind een na-
tuurlijk fenomeen is, met steeds verande-
rende windsnelheid, richting en plotselin-
ge windvlagen. Maar onderschat ook het 
eigen gewicht van de schoepen niet; de 
belasting door dit gewicht varieert nogal 
doordat de schoepen vanwege hun ro-
tatie steeds in een andere positie staan. 
En dat ruim 20 jaar lang. Glas- of kool-
stofvezelversterkte kunststoffen worden 
het meest gebruikt, vanwege hun (spe-
cifieke) stijfheid en goede breuktaaiheid. 

Energie uit wind
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Windenergie heeft een maximaal 
theoretisch rendement. Albert Betz 
heeft al in 1919 uitgerekend dat een 
windturbine - onafhankelijk van het 
ontwerp - maximaal 59 % van de 
kinetische energie uit de wind kan 
omzetten in mechanische energie.

Naast het optimaliseren van deze materia-
len, en het vinden van betere - lees goed-
kopere - fabricagetechnieken, richt onder-
zoek aan schoepen van windturbines zich 
vooral op het optimaliseren van het ont-
werp. In de afgelopen decennia is de vorm 
van de schoepen - enigszins te vergelijken 
met vliegtuigvleugels - nauwelijks veran-
derd. En dat kan wel eens problematisch 
worden als de schoepen steeds groter 
worden, waarbij de inwendige belasting in 
deze schoepen navenant toeneemt. Daar-
naast is veel meer kennis nodig over de 
mechanismen die achter belasting schuil-
gaan. Vooral het wispelturige gedrag van 
de wind, en de invloed hiervan op com-
posietstructuren, kan niet altijd met be-
staande modellen worden beschreven en 
voorspeld. Nu wordt dit nog opgelost door 
een schoep te overdimensioneren, wat 
zo’n schoep wellicht nodeloos zwaar en 
duur maakt. Over ‘duur’ gesproken: ook 

het onderhoud van windturbines loopt in 
de papieren. Zichzelf herstellende mate-
rialen kunnen hier zeker een rol spelen.   

En de uitdagingen voor de verdere toe-
komst? Pak horizonvervuiling aan en maak 
windturbines zo onzichtbaar mogelijk, bij-
voorbeeld - als wild idee - door de schoe-
pen net als een ventilator zeer snel te la-
ten ronddraaien. Of gebruik transparante 
materialen. Je kunt ook denken aan de 
toepassing van metamaterialen met ne-
gatieve brekingsindex voor zichtbaar licht, 
zodat licht er als het ware met een boogje 
omheen gaat. Waarbij je in al deze gevallen 
uiteraard wel moet zorgen dat vliegtuigen 
en vogels de windturbines goed genoeg 
opmerken om deze te kunnen ontwijken. 
En wat te denken van antigeluid - met pi-
ezo-elektrische materialen - om geluids-
overlast door windturbines tegen te gaan?
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Het ideale vliegtuigmateriaal gaat 
lang en in ‘goede gezondheid’ mee. Al 
is het alleen maar om de hoge aan-
schafkosten van een vliegtuig terug 
te verdienen door het vliegtuig lang 
en liefst onderhoudsvrij te gebruiken. 
Ook is het ideale materiaal licht, om 
het vliegtuig met zo weinig mogelijk 
energie zo lang mogelijk in de lucht te 
houden. Maar wisselende belastingen 
gooien nog wel eens roet in het eten ...

Je staat er als luchtreiziger wellicht niet bij 
stil, maar tijdens een vlucht is een vlieg-
tuig onderhevig aan allerlei krachten. Dit 
begint al tijdens het opstijgen: doordat de 
vleugel aan de bovenkant meer gekromd 
is dan aan de onderkant stroomt lucht met 
een hogere snelheid boven de vleugel dan 
onder de vleugel langs. Dit leidt tot een re-
latief lage druk boven de vleugel, die deze 
vleugel - en daarmee het hele vliegtuig 
- naar boven dwingt: de zogenaamde op-
waartse kracht. Je kunt je voorstellen dat 
de vleugel tijdens de hele vlucht naar bo-
ven wordt gebogen, en bij de landing weer 
‘vrijgelaten’ wordt. En dat gebeurt niet 
één keer, maar bij elke vlucht, dus vele 
malen tijdens een vliegtuigleven: wisse-
lende belasting. Maar dat is nog niet alles: 
op grote hoogte is de druk van de buiten-
lucht te laag om de passagiers voldoen-
de zuurstof te kunnen laten inademen. 
Daarom wordt tijdens het opstijgen ge-
comprimeerde lucht de romp ingepompt, 
waardoor er een drukverschil binnen en 
buiten de cabine heerst. Bij de daling ver-

Behalve Glare staat de TU Delft ook 
aan de basis van vezelversterkte 
thermoplasten. Hiermee kun je vlieg-
tuigen construeren waarbij de vleugel 
naadloos in de romp overgaat. Is deze 
‘vliegende vleugel’ wellicht het einde 
van het huidige buisvormige vliegtuig?



Glare, het probate middel tegen vermoeiing

61

mindert dit verschil in druk uiteindelijk 
weer. Ook hier hebben we te maken met 
wisselende belasting op het vliegtuig, en 
wederom een heel vliegtuigleven lang.

Als je een materiaal lang genoeg aan wis-
selende belasting blootstelt - zelfs ver 
onder de maximale breuk- of vloeispan-
ning - waardoor het materiaal bezwijkt, 
dan staat dit bekend als vermoeiing. Denk 
bijvoorbeeld aan een stukje metaal dat 
je een paar keer heen en weer buigt tot 
het breekt. Aluminium is nogal gevoelig 
voor deze ‘metaalmoeheid’, waarbij kleine 
scheurtjes bij een volgende wisselende 
belasting weer een stukje doorscheuren. 
Om aluminium vliegtuigen te behoeden 
voor vermoeiing is inspectie en reparatie 
de voornaamste remedie. Maar elk uur dat 
een vliegtuig niet vliegt kost geld, dus dat 
wil je vanuit financieel oogpunt zoveel mo-
gelijk vermijden. Je zou ook de belasting 
kunnen verminderen door het aluminium 
dikker uit te voeren, maar hierdoor wordt 
het vliegtuig zwaarder, en dit kost meer 
brandstof. Innovatieve materiaaltechnolo-
gie heeft hiervoor een oplossing gevonden 
in de vorm van het materiaal ‘Glare’ dat 
aan de TU Delft is ontwikkeld en sinds kort 
aan de bovenzijde van de romp van de 
Airbus A380 superjumbo wordt toegepast.

Glare (glass reinforced aluminum) is een 
gelaagd composietmateriaal waarin laag-
jes aluminium aan elkaar verbonden zijn 
met een glasvezelversterkte lijm. Glare is 
20 % lichter dan aluminium, en ook zeer 
vermoeiingsbestendig omdat de spanning 
van vermoeiingsscheurtjes in het alumini-
um door de tussengelegen vezelversterk-
te lijmlagen opgenomen wordt. Hierdoor 
wordt scheurvorming sterk vertraagd en 
zal een aanzienlijk lager aantal dure in-
specties nodig zijn. Bovendien heeft een 
vliegtuig met Glare door de sterke glas-
vezellagen minder last van de inslag van 
hagelstenen, en zorgen deze tussenlagen 
ook voor een grotere corrosiebestendig-
heid ten opzichte van ‘puur’ aluminium.

Hoewel Glare al succesvol commercieel 
wordt toegepast gaat onderzoek aan Glare 
en vergelijkbare materialen onverminderd 
door. Om nog beter begrip te krijgen van 
de mechanismen achter vermoeiing en de 
voortgang van beschadigingen in meta-
len, hybride materialen en vezelversterkte 
composieten. Naast ‘hardware’ uit zich dit 
in de ontwikkeling van software om ver-
moeiing van materialen en structuren te 
voorspellen, en in het gebruik van manie-
ren om de ernst van beschadigingen op 
een niet-destructieve manier te bepalen, 
bijvoorbeeld met laser of ultrasoon geluid.



Beton is doorschijnend te maken door 
er enkele procenten optische vezels 
in te stoppen. Je kunt er niet ‘echt’ 
doorheen kijken - zoals door een 
raam in een betonnen muur - maar 
silhouetten van mensen aan de an-
dere kant van zo’n lichtdoorlatende 
betonnen muur zijn duidelijk te zien.
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Beton: flexibele alleskunner

Onderhoud en reparatie van beton-
nen constructies maakt een aanzien-
lijk deel uit van de 70 miljard euro die 
jaarlijks in Nederland in de bouw om-
gaat. Alleen al vanuit besparingsoog-
punt biedt onderzoek naar verbetering 
van beton - zodat het materiaal langer 
meegaat - veel voordelen. Bijvoor-
beeld door na te gaan welke proces-
sen verantwoordelijk zijn voor beton-
rot, of door manieren te ontwikkelen 
om beton zichzelf te laten repareren.

Beton is een composietmateriaal dat ont-
staat wanneer cement en water met elkaar 
mengen tot een bindmiddel dat na uithar-
ding zandkorrels en grindkiezels aan elkaar 
bindt. De waterige cementpasta is goed te 
verwerken - in allerlei vormen te gieten - 
en deze flexibiliteit maakt beton een uiter-
mate geschikt bouwmateriaal voor wegen, 
bruggen en gebouwen. Waarbij de relatief 
geringe materiaalkosten, de snelheid van 
bouwen en de grote druksterkte van het 
uitgeharde materiaal als voordelen gelden.

De achilleshiel van beton is de lage weer-
stand tegen trekbelasting. En bij over-
schrijding van deze trekspanning breekt 
het materiaal direct. Dit wordt van ouds-
her ondervangen door het beton te ‘wa-
penen’ met al dan niet voorgespannen 
stalen staven. Dit welbekende gewapende 
beton moet een huizen- of bruggenleven 
meegaan. Normaal gesproken is dit geen 
probleem, behalve als er chloride-ionen 
en kooldioxidegas in de betonconstructie 
binnendringen. Beide stoffen hebben een 
vernietigende werking op de beschermen-
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de ijzeroxidelaag (‘roest’) tussen de sta-
len wapening en het beton. Het ijzer uit 
de bewapening is dan ‘vrij’ toegankelijk, 
en kan allerlei corrosieve reacties aan-
gaan die leiden tot volumineuze reactie-
producten. Deze drukken het beton weg, 
en veroorzaken zo aantasting in de vorm 
van betonrot. Door computermodellen te 
combineren met experimentele resulta-
ten verkrijgen we inzicht in de processen 
die optreden bij het transport van kooldi-
oxide (uit de lucht) of chloride-ionen (uit 
strooizout of in de buurt van zout zeewa-
ter), en kunnen we het probleem aanpak-
ken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen 
dat het beton zo dicht mogelijk wordt.

Een andere benadering voor de verstevi-
ging van beton is door meerdere compo-
nenten toe te voegen. Zo zorgt bijmenging 
van bijna twee procent staalvezels voor een 
hogere treksterkte (met lange staalvezels 
van 60 mm) en een verbeterde taaiheid 
(met korte vezels van 13 mm). Ook wordt 
geëxperimenteerd met de toevoeging van 
houtvezels en koolstof nanobuisjes voor 
het vertaaien en versterken van beton.

Mocht het beton toch gaan scheuren, dan 
is er nog geen man overboord. Je kunt het 
materiaal repareren met beton, cement 
of lijm. Bovendien is beton van nature in 
enige mate zelfherstellend. Er zijn prak-
tisch altijd cementkorrels aanwezig die al-
leen aan de buitenkant met water hebben 
gereageerd. Ontstaat er nu een scheurtje 
in het beton, dan kan het niet-gereageer-
de cement alsnog met water reageren om 
het scheurtje te dichten. Oude stadsbrug-
gen in Delft, die een paar honderd jaar 
geleden gebouwd zijn, staan er ook nog 
steeds vanwege dit zelfde mechanisme.

Voor grotere scheuren zou je dit proces 
kunnen optimaliseren door met opzet 
droge cementkorrels aan het betonmeng-
sel toe te voegen - bijvoorbeeld ingebed in 
de hiervoor al genoemde houtvezels. Een 
alternatief onderzoekstraject voor zelfher-
stelling is door kalkproducerende bacteriën 
in het beton ‘in te bouwen’. Het idee hierbij 
is dat deze bacteriën worden geactiveerd 
door binnendringend water als een scheur-
tje in het beton ontstaat. Ze produceren 
dan kalksteen dat het scheurtje dicht.
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Materialen uit de natuur
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Je zou het zo niet zeggen - en een 
grasmaaier komt er ook niet aan te pas 
- maar bamboe behoort wel degelijk 
tot de grassen. Als constructiemate-
riaal is vooral de reuzenbamboe inte-
ressant: licht vanwege de holle vorm, 
stijf en met een hoge treksterkte. Niet 
gek voor zo’n natuurlijk materiaal.

Bamboe heeft een structuur die op hout 
lijkt - met cellulosevezels, vaatbundels en 
lignine hiertussen - met als belangrijkste 
verschil dat de bamboestam hol is. De ve-
zels lopen in de lengterichting - een ver-
klaring voor de hoge treksterkte - en het 
valt op dat de concentratie aan vezels aan 
de buitenkant hoger is dan aan de binnen-
kant. Bamboe kun je dus met recht een 
natuurlijk composietmateriaal noemen.

De elasticiteitsmodulus van reuzenbamboe 
is hoger dan die van hout, wat bamboe 
een relatief stijf materiaal maakt. Bam-
boe heeft als holle buis van nature een 
laag gewicht. Huizen op basis van bam-
boe blijven in aardbevingsgevoelige ge-
bieden stabiel staan, omdat zo’n licht huis 
weinig zware massa bezit. En deze zware 
massa - en daardoor ook trage massa - 
zou anders met enige vertraging meebe-
wegen met de heen-en-weer gaande be-
ving, en zo een vernietigende spanning in 
de constructie van het huis veroorzaken.

Bamboe groeit snel - je kunt sommige 
soorten als het ware ‘zien’ groeien - en dat 
heeft twee voordelen: de productiesnelheid 
van dit natuurlijke, hernieuwbare materi-
aal is hoog, en het broeikasgas CO2 wordt 
op deze wijze in de korte koolstofkringloop 
vastgelegd. Kanttekening bij deze groei is 
wel dat het vier tot vijf jaar duurt voordat 
bamboe de gewenste eigenschappen voor 
gebruik als bouwmateriaal krijgt, omdat 
het dan pas echt ‘verhout’ is. Duurzame 
verbouwing van bamboe op plantages gaat 
overigens vanzelf, omdat elk jaar nieuwe 
scheuten uit het wortelstelsel ontspruiten 
waardoor de plantage zich voortdurend 
ververst. Anders dan bij bomen blijft de 
bamboestruik dus doorleven als we de 
rijpe stammen eraan hebben onttrokken. 

Al met al blijkt bamboe door deze eigen-
schappen steeds meer in de belangstelling 
te komen, ook bij designers. Overigens 
niet alleen als bouwmateriaal, maar bij-
voorbeeld ook als waterleidingbuis, vooral 
in de meer exotische gebieden zoals in 
Zuidoost Azië. En wat te denken van bam-
boe als tweede generatie biobrandstof?



Polsstokken van bamboe waren 
in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw populair. Het laatste re-
cord polsstokhoogspringen met een 
polsstok van bamboe dateert uit 
1942, toen de Amerikaan Corne-
lius ‘Dutch’ Warmerdam over een 
hoogte van 4,77 meter sprong. Het 
huidige record van 6,14 meter staat 
op naam van de Rus Sergej Boebka 
die met een polsstok van vezelver-
sterkte kunststof heeft gesprongen.
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Bamboe, van nature hol
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De natuur kun je goed als inspira-
tiebron gebruiken om problemen 
op te lossen. Of om praktische toe-
passingen te bedenken waar je als 
mens je voordeel mee kunt doen. 
Dit heeft een aantal creatieve gees-
ten ertoe gezet om de Roboswift te 
bedenken: een minivliegtuigje dat 
veel weg heeft van de gierzwaluw.

De gierzwaluw doet praktisch alles in de 
lucht: eten, paren, slapen en uiteraard 
vliegen. Om al deze capriolen goed te kun-
nen uitvoeren, en om zo efficiënt mogelijk 
te vliegen is een uitgekiend ‘vliegsysteem’ 
onontbeerlijk. Dat heeft deze vogel dan 
ook: de vorm van de vleugels wordt voort-
durend aangepast aan de vliegomstandig-
heden. Uitgespreide vleugels - met een 
groot oppervlak en daardoor veel opwaart-
se draagkracht - zijn favoriet als de vogel 
langzaam wil zweven of in grote cirkels wil 
draaien. Pijlvormige, meer naar achteren 
gerichte vleugels hebben de voorkeur bij 
snelle zweefvluchten en abrupte draai-
bewegingen. Het samenspel van botten 
en gewrichten uit het skelet, de aanstu-
rende spieren en veren die elkaar kunnen 
overlappen maakt deze vleugelvervor-
ming mogelijk. Studenten en onderzoe-
kers van onder andere de Wageningse en 
Delftse Universiteit vertaalden de techniek 
achter deze vleugels naar de RoboSwift. 
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Volgens de overlevering kreeg de 
Zwitserse ingenieur George de Mestral 
het idee voor klittenband toen hij met 
zijn hond uit jagen was geweest, en 
bij thuiskomst grote moeite had om 
kleine stekelige knopjes - vergelijk-
baar met de ‘kogels’ van een kogel-
distel, maar dan veel kleiner - uit de 
vacht van de hond en zijn eigen kle-
ren te halen. Wat bleek? Minuscule 
haakjes aan de uiteinden van deze 
stekelige knopjes hadden zich in de 
textiellusjes van zijn kleren en de hon-
denvacht vastgezet, en vormden een 
stevige verbinding. Inmiddels is dit 
populaire ‘bio-geïnspireerde’ hecht-
systeem niet meer weg te denken.

Is het een vogel? Is het een vliegtuig?

De RoboSwift - een samenvoeging van ro-
bot en swift, de Engelse benaming voor de 
gierzwaluw - bestaat uit met koolstofvezel 
versterkt composietmateriaal en heeft een 
totale spanwijdte van zo’n 50 cm. Door de 
veren via elektromotortjes naar achteren 
te ‘scharnieren’ kun je gierzwaluwach-
tige pijlvormige vleugels krijgen, met een 
kleiner vleugeloppervlak. Als de kunst-
vogel niet zweeft kan hij zich met een 
elektrisch aangedreven propeller voortbe-
wegen. De eerste succesvolle testvluch-
ten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Je zou de RoboSwift voor een breed sca-
la aan toepassingen kunnen gebruiken, 
vooral in combinatie met camera’s. Biolo-
gen die het gedrag van vogels willen be-
studeren hebben nu de mogelijkheid om 
van dichtbij ‘big brother’ te spelen. Ook 
groepen mensen kun je op een onop-
vallende manier in de gaten houden. En 
voor de langere termijn hebben ‘normale’ 
vliegtuigen met lichte, vervormbare vleu-
gels wellicht de toekomst. Door de hoge 
brandstofprijzen is zo een efficiëntieslag te 
halen. Dat hoeft niet alleen met mecha-
nisch vervormende vleugels te gebeuren, 
maar misschien wel met slimme thermo-
plastische materialen die onder invloed 
van warmte vervormen. Vliegtuigen met 
vervormende vleugels zijn overigens niet 
nieuw. Het meeste bekende gevechtsvlieg-
tuig dat z’n vleugels naar achteren kan 
vouwen is de F-14 Tomcat. Inderdaad, uit 
de Amerikaanse film ‘Top Gun’ uit 1986.
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Bomen hebben het toch maar mooi voor 
elkaar. Beschadigingen aan de stam of 
aan takken kunnen ze zelf herstellen, 
zonder dat daar iets of iemand voor 
nodig is. Inmiddels zijn deze repara-
tietrucs uit de natuur ook in de niet-
levende wereld opgepikt, in de vorm 
van zichzelf herstellende materialen.

Al duizenden jaren lang is de materiaal-
kunde er op gericht om materialen sterker 
en beter te maken. ‘Beter’ in de traditione-
le betekenis van ‘verbeterd’, met het doel 
om een zo optimaal mogelijk materiaal te 
ontwikkelen dat aan de (steeds hoger wor-
dende) eisen van de beoogde toepassing 
tegemoet komt. Maar ook om beschadiging 
van het materiaal tijdens gebruik zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt door 
het maakproces te optimaliseren: zorg dat 
je bij aanvang zo min mogelijk defecten 
in het materiaal inbouwt. Tijdens gebruik 
hebben deze ‘traditionele’ materialen de 
onhebbelijke eigenschap dat ze voor-
bij een bepaalde mechanische belasting 
een blijvende beschadiging ondergaan, 
bijvoorbeeld in de vorm van scheuren 
en later breuken. Periodieke - vaak dure 
- inspecties zijn noodzakelijk om de ont-
wikkeling van deze schade te controleren.

Betere materialen maken ...
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Je kunt materialen ook ‘beter maken’ in 
de zin van ‘herstellen’. Het idee hierach-
ter is dat beschadiging van een materiaal 
geen probleem hoeft te zijn, als dit ma-
teriaal maar het vermogen bezit om deze 
defecten zelf te repareren. Het streven 
is dus niet zozeer naar steeds sterkere 
materialen, maar naar een optimum tus-
sen sterkte en zelfherstellend vermogen.
Zelfherstellende materialen heb-
ben inmiddels een revolutie in ma-
terialenland teweeg gebracht.

Als je een materiaal zelfherstellend wilt 
maken moet je ervoor zorgen dat ontstane 
defecten - bijvoorbeeld scheuren - min of 
meer spontaan, zonder inwerking van bui-
tenaf, verdwijnen. Eigenlijk vul je de lege 
ruimte van het defect op met ‘iets’ waardoor 
het materiaal weer net zo goed is als voor 
de beschadiging. En dat ‘iets’ moet uit het 

materiaal zelf komen! Zelfherstellen is een 
kwestie van detecteren en repareren. Het 
materiaal moet ‘voelen’ dat er een bescha-
diging is, en daarop reageren. Bij voorkeur 
is de beschadiging zelf deze ‘voeler’, net 
als een snee in je vinger die er uiteindelijk 
voor zorgt dat de wond stopt met bloeden.

In de praktijk betekent dit dat je een klein 
gedeelte van het materiaal op de één of an-
dere manier naar het defect laat bewegen 
om dit op te vullen. Maar dat is nog niet 
alles. Want als het ‘herstellende middel’ bij 
het defect is aangekomen moet het zijn 
‘herstellende werking’ uitvoeren - bijvoor-
beeld twee oppervlakken van een scheur 
weer met elkaar verbinden - en daarna 
niet meer verder bewegen. Deze ‘her-
stellende werking’ kun je bijvoorbeeld tot 
stand brengen door met de temperatuur te 
spelen, of met een (uithardende) reactie.

Het herstel bij bomen bestaat uit 
twee achtereenvolgende stappen. 
Onmiddellijk nadat een wond ont-
staat treedt een afgrendelingsproces 
in werking waardoor schadelijke mi-
cro-organismen via de wond niet ver-
der in de boom kunnen doordringen. 
Deze tijdelijke bescherming wordt op-
gevolgd door groei van nieuw weef-
sel op de plaats van de wond, zodat 
na enige tijd de oorspronkelijke lang-
durige bescherming weer op orde is.

... of materialen beter maken?



Om dit probleem aan te pakken kun je we-
derom naar de natuur kijken, en wel naar 
het bloedvatenstelsel in je eigen lichaam. 
Als je een wondje hebt, dan treedt het 
zelfherstellend vermogen van je lichaam 
in werking door stoffen naar het wondje 
te voeren die de bloeding laten stoppen 
en uiteindelijk een korst op het wondje 
vormen. Hetzelfde principe zou je kunnen 
toepassen om materialen zichzelf te laten 
herstellen - zo nodig  meerdere malen op 
dezelfde plek, doordat een zelfherstellend 
middel continu kan worden aangevoerd.

Maar hoe kun je zo’n netwerk van kunst-
matige bloedvaten - liefst met diameters in 
de micro- of nanometersfeer - opgebouwd 
krijgen? Eén aanpak die momenteel onder-
zocht wordt is door nanobuisjes van poly-
pyrrool te maken. En dit gaat als volgt. Aan 
draadachtige nanostructuren van vloeibaar 
kristallijne trifenyleenverbindingen wordt 
pyrrool en een geschikte reactie-initiator 
toegevoegd, waardoor een coating van po-
lypyrrool op de nanodraad wordt gevormd. 
Hierna wordt het binnenste vloeibaar kris-
tallijne materiaal verwijderd door dit op 
te lossen, en blijft de polypyrroolcoating 
over als nanobuisje met een goed gede-
finieerde binnendiameter van 20-25 nm. 
Zo’n buisje zou een veelbelovend model-
systeem kunnen zijn om de fysisch-che-
mische mechanismen die ten grondslag 
liggen aan het ‘zelfherstellen vanuit een 
bloedvatenstelsel’ verder te onderzoeken.
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Konijnen, honden, mensen: eigenlijk 
zijn de meeste levende wezens goede 
voorbeelden van zichzelf herstellen-
de systemen. Botbreuken en wond-
jes helen op miraculeuze wijze, vaak 
zonder dat je er zelf iets aan hoeft 
te doen. En dat een heel leven lang.

Een inmiddels klassiek geworden manier 
voor een ‘dood’ materiaal om zichzelf te 
laten herstellen is door dit materiaal vol 
te stoppen met bolletjes met één of ander 
zelfherstellende - bijvoorbeeld polymeri-
seerbare - vloeistof. Mocht er een scheur 
in het materiaal optreden die zo’n bolletje 
op haar weg vindt, dan breekt dit bolletje 
open en vloeit de inhoud in de scheur. On-
der invloed van een aanwezige (polymeri-
satie)katalysator hardt de vloeistof vervol-
gens uit, en de beginnende scheur stopt. 
De concentratie aan bolletjes moet echter 
wel zo hoog zijn dat een scheur zo’n bol-
letje treft voordat de scheur een kritieke 
grootte heeft bereikt. De mechanische ei-
genschappen van het materiaal blijven op 
deze manier - in ieder geval gedeeltelijk 
- op orde. Er is één maar: als het mate-
riaal in de toekomst op precies dezelfde 
plek zou scheuren, is er geen herstel-
lingsmechanisme meer, omdat op die plek 
de zelfherstellende vloeistof ontbreekt.

Heel lang



73

De totale lengte van alle slagaders, 
aders en haarvaten in ons lichaam 
bedraagt maar liefst zo’n 100.000 ki-
lometer. Haarvaten maken hier het 
overgrote deel van uit, elk met een 
diameter in de grootteorde van 10 mi-
cron - ruim net zo groot als de omvang 
van de grootste cellen in het bloed.
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Delft Centre for Materials

Delft Centre for Materials (DCMat) is één van de onderzoekscentra van de Technische 

Universiteit Delft, ingesteld in 2004 om de opgebouwde kennis en expertise op materialen-

gebied verder uit te bouwen. De oprichting van DCMat is belangrijk geweest voor de ver-

dere ontwikkeling en integratie van succesvol, multidisciplinair onderzoek aan de TU Delft.

Delft Centre for Materials is een samenwerkingsverband van 23 secties verspreid over 6 ver-

schillende faculteiten van de TU Delft. Het doel van DCMat is om materiaalkunde in algemene 

zin te versterken door samenwerking op het gebied van onderzoek, onderwijs en infrastructuur 

te intensiveren. Naast het voortdurende reguliere onderzoek van de secties binnen DCMat 

gebeurt dit in de vorm van het gezamenlijke onderzoeksprogramma ‘Self Healing Materials’.

Self Healing Materials

Zelfherstellende materialen kunnen in een vroeg stadium zonder inwerking van bui-

tenaf schade herstellen die anders zou leiden tot verdere aantasting van het mate-

riaal. Het fenomeen van zelfherstel van materialen is al lang bekend, vooral in biolo-

gische systemen. Desondanks is pas onlangs de mogelijkheid van ‘self healing’ als 

serieuze optie onderkend voor materialen die door de mens gemaakt zijn. Zelfher-

stellende materialen mogen zich verheugen in een groeiende wetenschappelijke be-

langstelling. Dit leidt zelfs tot een nieuw, compleet onderzoeksterrein met aan de 

TU Delft meer dan 40 betrokken onderzoekers binnen 6 verschillende faculteiten.

Young Wild Ideas

Binnen het huidige academische klimaat is het moeilijk om geld te krijgen voor het on-

derzoeken van nieuwe, wilde ideeën waarbij succes niet noodzakelijkerwijs gegaran-

deerd is, maar het idee aantrekkelijk genoeg is om het toch te proberen. Om innovatief 

en baanbrekend onderzoek in de materiaalwetenschappen en -techniek te stimuleren, 

heeft Delft Centre for Materials de Young Wild Ideas (YWI) award in het leven geroepen.

Het YWI programma staat open voor Bachelor- en Master-studenten en promovendi. Het geld-

bedrag dat aan de prijs verbonden is (maximaal 10.000 euro), stelt de student of promoven-

dus in staat zijn of haar onderzoeksvoorstel uit te voeren. Om in aanmerking te komen voor de 

YWI-award moet materiaalkunde een substantieel deel van het onderzoeksvoorstel uitmaken. 

Dat kan zijn bij de keuze van materialen, het verwerken ervan, een nieuwe toepassing voor 

een bestaand materiaal of het ontwikkelen van een materiaal met nieuwe eigenschappen. 
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Enkele voorbeelden van projecten die toegekend zijn binnen het YWI-programma:

‘Paleolithic Dwellings’: hoe hebben Neanderthalers zich beschermd tegen de lage tempe-

ratuur en harde wind met de natuurlijke materialen die ze voorhanden hadden?

‘Speedkite’: verbreken van het wereldsnelheidsrecord voor wind aangedreven vaartuigen 

via het doorvoeren van materiaalkundige verbeteringen

‘Slippery Shoes’: onderzoek naar de gladheid van schoenen voor dagelijks gebruik

Onderwijs

Het materiaalkundig onderwijs aan de TU Delft is zeer breed en uitgebreid vertegen-

woordigd. Bijna 200 cursussen worden aangeboden, van algemene introductiecursussen 

tot zeer gespecialiseerde cursussen over recente ontwikkelingen in een specifiek gebied.

Om de vele mogelijkheden te structureren voor de studenten is een overzicht sa-

mengesteld in boekvorm en op internet waar alle informatie over de cursussen 

is te vinden. Op deze manier is het aanbod beter zichtbaar en kan binnen het curri-

culum de juiste cursus gezocht worden die aansluit bij de behoefte en de interesse.

Database met onderzoeksinfrastructuur

Via de website http://labs.tudelft.nl geeft DCMat een volledig overzicht van de materi-

aalkundige onderzoeksinfrastructuur aan de TU Delft. Het zichtbaar maken van de fa-

ciliteiten en daaraan gebonden expertise maakt de apparatuur toegankelijker voor in-

terne en externe academische partijen, alsmede voor overheden en industriële partners.

Meer dan 380 onderzoeksfaciliteiten zijn in de database opgenomen. Van alle apparatuur 

zijn eigenschappen, toepassingsgebieden en contactpersoon weergegeven. Er is ook een 

zoekmachine in de database geïntegreerd.
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     Deelnemende secties Delft Centre for Materials

 

Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering

Light Metals Processing Prof.ir. L. Katgerman

Microstructural Control in Metals Prof.dr. L.A.I. Kestens

Joining and Mechanical Behaviour Prof.dr. I.M. Richardson

Surfaces & Interfaces Prof.dr. G.C.A.M. Janssen

Structure & Change in Materials Prof.dr. B.J. Thijsse

Faculty of Aerospace Engineering

Design and Production of Composite Structures Prof.ir. A. Beukers

Engineering Mechanics Prof.dr. M.A. Gutiérrez

Aerospace Materials Prof.dr.ir. R. Benedictus

Fundamentals of Advanced Materials Prof.dr.ir. S. van der Zwaag

Aerospace Structures Prof.dr. Z. Gurdal

Faculty of Civil Engineering & Geosciences

Steel and Timber Structures Prof.ir. F.S.K. Bijlaard

Structural Mechanics Dr. A. Scarpas

Microlab Prof.dr.ir. K. van Breugel

Materials Science and Sustainable Construction Dr. A.L.A. Fraaij

Faculty of Applied Sciences

Nanostructured Materials Prof.dr. S.J. Picken /

Prof.dr. A. Schmidt-Ott

High Resolution Electron Microscopy Prof.dr. H.W. Zandbergen

Fundamental Aspects of Materials and Energy Prof.dr. E.H. Brück

Neutron and Positron Methods in Materials Dr. A.A. van Well

Botanical Garden Drs. W.N.J. Ursem

Faculty of Architecture

BLOB Designing & Computation (Product Development) Prof.dr.ir. A.C.J.M. Eekhout

Zappi & Retrofitting (Mechanics of Buildings) Prof.dr.ir. J.G. Rots

Conservation Techniques Prof.ir. R.P.J. van Hees

Faculty of Industrial Design Engineering

Reliability & Durability Prof.dr. P.V. Kandachar
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Contactgegevens :

 

Delft Centre for Materials

T: +31 (0)15 27 85570

F: +31 (0)15 27 84472

E: info-dcmat@tudelft.nl 

I: http://www.dcmat.tudelft.nl

Bezoekadres

Kluyverweg 1

2629 HS Delft

Postadres

Postbus 5058

2600 GB Delft
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