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Self healing materials
The most important reason for using 
materials which are able to heal them selves 
is the need for materials which are very 
reliable and durable – i.e. with a long 
lifetime. For example, because these 
materials can be applied on locations that 
are hardly accessible – located very high  
or very deep – and, hence, difficult and 
expensive to repair. But also complex 
devices that consist of numerous materials 
and components, such as solar cells and  
fuel cells, are sometimes hard to repair  
after damage. Simply because these 

damaged parts are difficult to access as these 
parts are ‘buried’ inside a device that often 
cannot be disassembled.

It is not necessary for these materials to be 
very strong the whole time. More important 
is that they do not fail during their (long) 
lifetime as a result of the loads which are 
applied to them, by healing themselves  
over and over again – preferably without  
an external stimulus. Healing of materials, 
rather than improving materials.

Zelfherstellende materialen
De belangrijkste reden om materialen te 
willen gebruiken die zichzelf kunnen 
repareren, is de behoefte aan materialen die 
heel betrouwbaar en heel duurzaam zijn – 
dus met een lange levensduur. Bijvoorbeeld 
omdat deze materialen dan kunnen worden 
toegepast op plaatsen die vanwege grote 
hoogte of grote diepte niet goed toeganke-
lijk zijn waardoor reparatie moeilijk en dus 
zeer kostbaar is. Maar ook gecompliceerde 
producten die uit een diversiteit aan 
materialen en componenten bestaan, zoals 
zonnecellen en brandstofcellen, kunnen 
soms lastig worden gerepareerd na een 
beschadiging. Simpelweg omdat je er niet 
goed bij kunt, aangezien deze ‘devices’ vaak 

niet demonteerbaar zijn, en je bij reparatie 
meer kapot maakt dan je lief is.

Deze materialen hoeven niet altijd heel 
sterk te zijn. Het is vooral van belang dat ze 
in hun (lange) gebruiksduur niet bezwijken 
aan de belasting of destructieve inwerking 
waaraan ze worden onderworpen, doordat 
ze zichzelf steeds repareren. Het liefst 
zonder dat daar iets of iemand voor nodig 
is. Je kunt dit het beste verwoorden door te 
stellen dat het niet gaat om ‘betere 
materialen te maken’, maar om het 
materiaal zichzelf voortdurend ‘beter te 
laten maken’ in de zin van dat het zichzelf 
steeds herstelt.
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Functional materials
Functional materials can do a ‘trick’. For 
example conducting electricity, or emitting 
light when a voltage difference is applied 
over the material, or generating a voltage 
when the material is compressed. The 
electrolyte in a fuel cell through which ions 
are being transported is clearly a functional 
material, just as the (doped) silicon 
semi-conducting material in a solar cell. 
Functional materials are also found in 
‘breathing’ raincoats, where a membrane 
rejects liquid rainwater and simultaneously 
allows perspiration in vapour phase to pass. 
Functional materials can also be applied in 
sensors that have to generate reliable 
signals in places that are hard to access.

Just like any other material, a functional 
material can fail. This can have an external 
cause – drop a mobile phone on the floor – 
but it can also occur ‘automatically’. The 
only thing noticeable is a malfunction of 
the device. In order to improve the 
reliability of these systems – and to extend 
the lifetime – these ‘invisible’ defects have 
to be noticed, and they have to heal 

themselves. This shows the importance of 
research on the self healing capabilities of 
smart, functional materials, in order to get 
reliable high-tech materials for computer 
parts, solar cells or batteries which last 
longer.

Speaking about functional materials, we 
mainly refer to materials that are applied 
within (micro) electronics, lighting 
(including LEDs), energy generation (such  
as solar cells and fuel cells) and energy 
storage (like batteries). Self healing of 
functional materials can be realised mainly 
by developing (new) self healing functional 
materials, such as electrodes for fuel cells  
or conducting polymers with self healing 
properties. A different approach is self 
healing in materials that will be applied  
in functional systems, e.g. as substrate 
material. Self healing can occur auto-
nomously - starting from the material 
itself - but also stimulated repair is possible, 
for example with temperature, voltage,  
pH or ultraviolet radiation as a trigger.

Functionele materialen
Functionele materialen – de naam zegt het 
al – hebben een functie. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld elektriciteit geleiden, of licht 
uitzenden als er een spanning overheen 
wordt gezet, of juist een spanning genere-
ren als je het materiaal samendrukt. Zo is 
het elektrolyt in een brandstofcel of in een 
batterij – waar ionen doorheen diffunderen 
– duidelijk een functioneel materiaal, 
evenals het (gedoteerde) silicium halfge-
leidermateriaal in een silicium zonnecel. 
Functionele materialen kom je ook tegen  
in ‘ademende’ regenjassen, waar een 
membraan regenwater in vloeibare vorm 
tegenhoudt, en tegelijkertijd transpiratie-
vocht in dampvorm doorlaat. Of in 
sensoren die steeds meer op moeilijk 
bereikbare plaatsen betrouwbare signalen 
dienen te genereren.

Net als andere materialen kunnen functio-
nele materialen ook defect raken. Dat kan 
een externe oorzaak hebben – laat een 
mobiele telefoon maar eens op de grond 
vallen – maar ook schijnbaar ‘uit het niets’ 
komen. Je merkt alleen dat zo’n apparaat 
opeens hapert, of helemaal niet meer 
functioneert. Om de betrouwbaarheid van 
die apparaten te vergroten – en daardoor 
ook hun gebruiksduur te verlengen – moet 

je ervoor zorgen dat deze ‘onzichtbare’ 
defecten worden opgemerkt en zichzelf 
kunnen repareren. En dit geeft meteen  
de noodzaak aan van onderzoek naar het 
zelfherstellende vermogen van slimme, 
functionele materialen. Want betrouwbare 
high-tech materialen voor computeronder-
delen, zonnecellen of batterijen die langer 
meegaan, wie wil dat niet?

Als we hier spreken over functionele 
materialen, dan doelen we hiermee met 
name op materialen die hun toepassing 
vinden in de (micro)-elektronica, verlich-
ting, energieopwekking en energieopslag. 
Zelfherstel van functionele materialen kun 
je hoofdzakelijk tot stand brengen door 
(nieuwe) zelfherstellende functionele 
materialen te ontwikkelen. Denk hierbij  
aan elektrodes voor brandstofcellen of 
geleidende polymeren die zichzelf kunnen 
repareren. Maar je kunt ook denken aan 
zelfherstel in materialen die worden 
toegepast in functionele systemen, 
bijvoorbeeld als substraatmateriaal. 
Zelfherstel kan autonoom vanuit het 
materiaal zelf plaatsvinden, maar ook 
gestimuleerd herstel is mogelijk, bijvoor-
beeld door met temperatuur, spanning,  
pH of ultraviolette straling te spelen.
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Scenario Committee 
Functional Materials
Since 2006, the Dutch Innovation Oriented 
Research Program “Self Healing Materials” 
(IOP-SHM) has been executed, where 
government and research institutes 
co-operate with about 65 companies. 
Scenario Committees are a standing part of 
this IOP, where experts from the industrial 
practice and the scientific community 
attempt to evaluate the consequences of  
the to-be-developed self healing materials, 
in order to guide the scientific research.  
The Scenario Committee Functional 
Materials came together on June 1, 2012 at 
the Holst Centre on the High Tech Campus 
in Eindhoven, The Netherlands. Aim of this 
meeting was to reveal potential applications 
for self healing in functional systems.

The following pages give an impression of 
the practical desirability of self healing 
functional materials. Partially worked out in 
a concrete way, but sometimes only an idea 
‘crying’ for a practical and useful applica-
tion. This booklet will be distributed widely, 
in order to stimulate the relevant industrial 
branches to think along about valuable 
applications, and to try to incite them to 
further develop self healing functional 
materials into valuable products for the 
market. This can be done partly by making 
use of the strong international position that 
The Netherlands hold within this fast 
developing field. Or to say it in another way: 
the aim of this booklet is to inspire people 
to use self healing functional materials in 
their own line of work. 

Scenariocommissie 
Functionele Materialen

Sinds 2006 voert Nederland het Innovatie-
gerichte Onderzoeksprogramma (IOP) Self 
Healing Materials uit, waarbij overheid en 
onderzoeksinstellingen samenwerken met 
ruim 65 bedrijven. Vast onderdeel binnen 
dit IOP zijn de scenariocommissies, waarin 
deskundigen uit de industriële praktijk en 
de wetenschap de consequenties van de nog 
te ontwikkelen zelfherstellende materialen 
trachten in te schatten, om zo richting te 
geven aan het academisch onderzoek. De 
Scenariocommissie Functionele Materialen 
kwam bijeen op 1 juni 2012, bij Holst Centre 
op de High Tech Campus in Eindhoven. 
Doel van deze bijeenkomst was om toe  - 
passingen voor zelfherstel in functionele 
systemen aan het licht te krijgen. 

De volgende pagina’s geven een indruk van 
de praktische wenselijkheid van zelfherstel-
lende functionele materialen. Deels al heel 
concreet uitgewerkt, maar soms ook slechts 
een idee dat schreeuwt om een praktische 
en zinvolle toepassing. Dit boekje wordt 
breed verspreid, om de betreffende 
bedrijfstakken te stimuleren om mee te 
denken over waardevolle toepassingen  
en bedrijven ertoe trachten aan te zetten 
zelfherstellende functionele materialen 
verder te ontwikkelen tot waardevolle 
producten voor de markt. Dit kan mede 
door gebruik te maken van de sterke 
internationale positie die Nederland 
inneemt in dit zich snel ontwikkelende 
vakgebied. Of anders gezegd: het doel  
van dit boekje is om mensen op ideeën te 
brengen om zelfherstellende functionele 
materialen te gebruiken.
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(Micro) electronics

The possibilities for self healing materials  
in functional devices are virtually inexhaus-
tible. An example is healing of layers that 
are ‘buried’ in a composite device, such as  
a multilayer that cannot be disassembled, 
like in OLEDs, foil displays etc. By measu-
ring the conductivity through a material,  
it will be possible to detect and possibly 
quantify microcracks in an electrically 
conducting material, as these cracks will 
interrupt the conductivity (locally). By 
incorporating conducting structures in a 
material that originally is not conducting,  
it will be possible to determine the 
structural integrity of this material in 
real-time. In line with this argument, it  
will be possible to apply an electrical field 
(potential difference over the material) or 
an electrical current to heal the material.

Conducting polymers
Conducting polymers can make use of such 
an electrically driven self healing process. 
Suitable multifunctional monomers can 
form a conducting polymer network after 
polymerization. Suppose a microcrack is 
formed in the material, for example, by  
a mechanical load, which interrupts the 
polymerization-formed bonds. 
Consequently, the total number of 
electrically conducting pathways in the 
material decreases, resulting in an increase 
in electrical resistance in the material, 
possibly heating the material. A suitable 
polymer can become so warm that the 
temperature increases to above the glass 
transition temperature, so that the polymer 
will flow into the microcrack, closing it.  
A physical healing process with an electrical 
trigger. In this way, the cracked material can 
be healed again to the originally conducting 
polymer network.

(Micro-)elektronica
De mogelijkheden voor zelfherstellende 
materialen in functionele ‘devices’ zijn 
vrijwel onuitputtelijk. Denk aan reparatie 
van lagen die in een composiet-device 
‘begraven’ liggen, zoals een multilaag  
die niet te demonteren is in bijvoorbeeld 
OLEDs, foliedisplays etc. Door de geleiding 
door een materiaal te meten kun je 
microscheurtjes in een elektrisch geleidend 
materiaal detecteren en eventueel kwanti-
ficeren, omdat deze scheurtjes de geleiding 
– al dan niet plaatselijk – onderbreken. 
Wanneer je nu geleidende structuren 
opneemt in een materiaal dat vanuit 
zichzelf niet geleidt, is het mogelijk om  
de structurele integriteit van dit materiaal  
in realtime vast te stellen. In het verlengde 
hiervan kun je een elektrisch veld (poten-
tiaalverschil over het materiaal) of elektri-
sche stroom gebruiken om het materiaal te 
herstellen.

Geleidende polymeren
Geleidende polymeren kunnen gebruik 
maken van zo’n elektrisch gedreven 
zelfh erstellend proces. Zo kunnen geschikte 
multifunctionele monomeren na polymeri-
satie gezamenlijk een geleidend polymeer-
netwerk vormen. Stel nu dat er – bijvoor-
beeld door een mechanische belasting –  
een microscheur in dit materiaal optreedt, 

waarbij de door polymerisatie gevormde 
verbindingen verbreken. Dan verkleint  
het totale aantal paden in het materiaal 
waarlangs elektronen kunnen lopen, met 
als gevolg dat de elektrische weerstand in 
het materiaal toeneemt, en het materiaal 
warmer kan worden. Een geschikt polymeer 
kan zo warm worden dat de temperatuur tot 
boven de glasovergangstemperatuur stijgt, 
waardoor het polymeer gaat vloeien en de 
microscheur dicht vloeit. Een fysische 
reparatie, met een elektrische ‘trigger’.  
Zo kan het gescheurde materiaal weer 
worden hersteld tot het oorspronkelijke 
geleidende polymeernetwerk.
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OLEDs
When an electrode, for example the 
cathode, within an OLED gets oxidised, the 
consequences are undesirable. The cathode 
– and hence the entire OLED – will become 
less transparent, and due to the isolating 
oxide skin no or less electrical conductivity 
will be possible in the OLED. Oxidation is 
something that you’d like to prevent, or to 
heal in case it occurs. For example by 
developing a material that can catch and 
remove the oxidation, and can repair itself 
in this way.
When applying an OLED onto a thin glass 
layer, damages during the application 
process can result in breaking of the thin, 

vulnerable glass. If this glass would be self 
healing, further growing of defects in the 
glass could be prevented.
Self healing materials can be used for 
spontaneous repair of a shunt, an unwanted 
short-circuit between contacts at the front 
and the back of an OLED. Via such a 
short-circuit, electrons will flow with a  
large density, with a strong increase in 
temperature locally as a result. This 
temperature rise then can be used to locally 
interrupt the circuit, for example by (ir-)
reversibly disabling the conductivity in one 
or more of the layers of the device. In fact, 
the short-circuit will eliminate itself.

OLEDs
Als een elektrode, bijvoorbeeld de kathode, 
binnen een OLED geoxideerd raakt, dan 
heeft dit onwenselijke gevolgen.  
De kathode – en daardoor de hele OLED – 
wordt minder transparant, en door de 
isolerend oxidehuid is er geen of minder 
elektrische geleiding mogelijk in de OLED. 
Oxidatie wil je dus voorkomen, of herstellen 
als het toch optreedt. Bijvoorbeeld door een 
materiaal te ontwikkelen dat de oxidatie als 
het ware kan afvangen, en zo zichzelf kan 
repareren.
Bij het aanbrengen van een OLED op een 
dunne glaslaag kunnen beschadigingen 
tijdens het aanbrengen uitmonden in breuk 
van het dunne, kwetsbare glas. Als je dit glas 

zelfherstellend zou kunnen maken, dan  
kun je voorkomen dat de defecten in het 
glas doorgroeien.
Zelfherstellende materialen kun je 
gebruiken voor spontane reparatie van een 
shunt, een ongewenste kortsluiting tussen 
contacten aan de voor- en achterzijde van 
een OLED. Door zo’n kortsluiting stromen 
elektronen met een grote dichtheid, 
waardoor de temperatuur lokaal sterk 
toeneemt. Deze temperatuurverhoging kan 
dan worden gebruikt om lokaal de 
stroomkring te onderbreken, bijvoorbeeld 
door het (ir)reversibel uitschakelen van de 
geleidbaarheid in één of meer lagen van  
het device. De kortsluiting heft zichzelf zo 
als het ware op.

(Micro) electronics (Micro-)elektronica

OLED
 An organic light emitting diode, OLED 

in brief, is a light source that consists 
of two electrodes with a thin layer of an 
organic compound in between. When 
applying a voltage over the electrodes, 
the organic compound will emit light. 
Normally at least one of the two 
electrodes is transparent. OLEDs are 
applied as displays in mobile phones 
and (small) screens, and are also 
suitable as light source, for example as 
luminous flat films and plates.

OLED
 Een organische licht-emitterende 

diode, kortweg OLED, is een lichtbron 
die bestaat uit twee elektrodes met daar 
tussenin een dunne film van een 
organische verbinding. Als je over de 
elektrodes een spanning aanlegt, dan 
zendt de organische verbinding licht 
uit. Doorgaans is ten minste één van de 
twee elektrodes transparant. OLEDs 
vinden hun toepassing als display in 
mobiele telefoons en (kleine) beeld-
schermen en zijn ook geschikt als 
lichtbron, bijvoorbeeld als lichtge-
vende platte films en platen.
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Self healing in lithographic 
processes

Consumers want to have even faster 
computers, tablets and smartphones, which 
need increasingly powerful yet smaller 
integrated circuits, also known as chips. 
Chip machines make use of a lithographic 
process to apply patterns onto silicon 
wafers, as a result of which layer by layer a 
wafer full of chips will be manufactured. 
This process is comparable to the ‘old-time’ 
exposure to light of photographs in order  
to print them - only now on a nanometer 
scale. 

For manufacturers of these chip machines it 
would be very helpful to have the disposal 
of self healing hydrophobic coatings for 

optical components within these litho-
graphic processes. Furthermore, these self 
healing hydrophobic coatings could play a 
role within bio-micro-electro-mechanical 
(bio-MEMS) systems to combat fouling. 
Apart from that, damage occurring through 
fatigue caused by alternating loads in MEMS 
systems could also be solved using self 
healing materials.

Chip machine manufacturers are nowadays 
already working on the chips of the future. 
By using extreme ultraviolet light (EUV) 
within lithographic processes, even smaller 
structures can be made. Self healing masks 
are very desirable here.

Self healing in lithografische 
processen

Consumenten willen steeds snellere 
computers, tablets en smartphones, en  
daar zijn steeds krachtiger maar ook 
kleinere chips voor nodig. Chipmachines 
maken gebruik van een lithografisch proces 
om patronen op silicium-wafers aan te 
brengen, waardoor laagje voor laagje een 
wafer vol met chips wordt gemaakt. Dit 
proces is vergelijkbaar met het ‘ouderwets’ 
belichten van foto’s om deze af te kunnen 
drukken – alleen nu op nanometerschaal. 

Fabrikanten van deze chipmachines zouden 
gebaat zijn bij zelfherstellende hydrofobe 
coatings voor optische componenten 
binnen deze lithografische processen. 

Daarnaast kunnen zelfherstellende 
hydrofobe coatings ook een rol spelen 
binnen bio-micro-elektro-mechanische 
(bio-MEMS) systemen, om biologische 
vervuiling oftewel ‘fouling’ tegen te gaan. 
Overigens kun je beschadigingen die 
optreden door vermoeiing als gevolg van 
wisselbelastingen in MEMS systemen ook 
met zelfherstellende materialen 
ondervangen.

Chipmachinefabrikanten zijn nu al bezig 
met de chips van de toekomst. Door 
extreem ultraviolet licht (EUV) te gebruiken 
binnen de lithografische processen, kunnen 
nog kleinere structuren worden gemaakt. 
Zelfherstellende maskers zijn hier zeer 
wenselijk.

(Micro) electronics (Micro-)elektronica
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Energy generation  
and storage

(Dis)charge of batteries
In the current mobile society, portable 
power supply in the form of batteries is 
almost a primary necessity of life. A 
well-known example is the rechargeable 
lithium ion battery in notebooks, tablets 
and mobile phones. In the course of time, 
their capacity decreases – whether they are 
in use or not. This is partly due to an aging 
process, which starts at the moment the 
battery leaves the factory. Another cause of 
the deterioration in capacity is the frequent 
alternation of charging and discharging 
steps during use. On a microscopic scale, 
defects arise or undesired (crystal) structures 

grow further, which diminish the capacity 
and the power of the battery.

It can even go one step further – in a 
negative way – when cracks in the electrodes 
or other components occur during (dis-)
charge. In the ideal case, the process that 
initiates this crack formation will be a 
trigger for self healing of such a crack at the 
same time. The use of self healing materials 
can possibly lead to a faster, more reliable 
(dis)charge, and a capacity of batteries that 
remains constant for a much longer period 
of time.

Energieopwekking  
en -opslag

Batterijen (ont)laden
In de hedendaagse mobiele maatschappij is 
draagbare stroomvoorziening in de vorm 
van accu’s en batterijen bijna een eerste 
levensbehoefte. Een bekend voorbeeld is de 
oplaadbare lithiumion-batterij in note-
books, tablets en mobiele telefoons. In de 
loop van de tijd gaan deze voedingsbronnen 
achteruit in capaciteit – of ze nu wel of niet 
gebruikt worden. Dat komt enerzijds door 
een verouderingsproces dat al begint zodra 
de batterij de fabriek verlaat, en anderzijds 
doordat het veelvuldig opladen en ontladen 
tijdens gebruik de capaciteit nadelig 
beïnvloedt. Op microscopische schaal 
ontstaan defecten of groeien ongewenste 

(kristal)structuren uit, die de capaciteit en 
het vermogen van de batterij kunnen doen 
teruglopen.

Het kan nog een stap verder gaan – in 
negatieve zin – als er scheuren in de 
elektrodes en andere componenten 
ontstaan bij het (ont)laden. In het ideale 
geval is het proces dat deze scheurvorming 
initieert tegelijkertijd een ‘trigger’ voor 
zelfherstel van zo’n scheur. Zo kan het 
gebruik van zelfherstellende materialen 
wellicht leiden tot een snellere, betrouw-
bare (ont)lading en een veel langer constant 
blijvende capaciteit van accu’s en batterijen.
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Healing of interrupted  
electrical pathways

Wouldn’t it be beautiful: spontaneous 
healing of conductivity in (transparent) 
electrodes or conducting leads after the 
conducting pathway has been interrupted? 
In self healing metal leads, migration of 
metal can be used to bridge the gap in 
broken leads.

The very first concept for self healing 
plastics, based on the release of a healing 
liquid from microcapsules, can also be 
applied to heal electrical conductivity in 
damaged electronics. For example, by 
making use of microcapsules that contain a 
suspension of carbon nanotubes (CNTs) in 
organic solvents. Mechanical damage of 
these microcapsules induces the release of 
these electrically conducting CNTs and 
restores the electrical conductivity. In fact, 
this is a passive self healing system where 
the nanotubes after release bridge an 
interrupted circuit.

Energy generation and storage

Reparatie van onderbroken 
stroompaden

Wat zou het mooi zijn: spontane reparatie 
van stroomgeleiding in elektrodes nadat het 
pad waarlangs geleiding optreedt onder-
broken is. Bij zelfherstellende metalen 
draden kun je zo migratie van metaal 
gebruiken om kapotte stukken in draden  
te overbruggen.

Het allereerste concept voor zelfherstel-
lende plastics, gebaseerd op de afgifte van 
een reparerende vloeistof uit microcapsules, 

kun je ook toepassen om elektrische 
geleiding in beschadigde elektronica te 
herstellen. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van microcapsules die een suspensie 
van koolstof nanobuisjes in organische 
oplosmiddelen bevatten. Mechanische 
beschadiging van deze microcapsules zorgt 
voor de afgifte van deze elektrisch gelei-
dende carbon nanotubes (CNT’s), en 
herstelt de elektrische geleiding. Eigenlijk is 
dit een passief zelfherstellend systeem 
waarbij de nanobuisjes na afgifte een 
verbroken circuit overbruggen.

Energieopwekking en -opslag
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Solar cells
Solar cells have sufficient leads for self 
healing materials to play a useful role:
•	 Improvement of photo stability and 

chemical stability. The transparent 
ethylene vinyl acetate or EVA in silicon 
solar cells is sensitive to discoloration,  
a phenomenon that one would like to 
suppress as much as possible;

•	 For thin-film solar cell applications in 
general, but for flexible solar cells in 
specific, delamination is of utmost 
importance. Especially on spots where 
the organic layer peels off, self healing 
materials may offer a solution;

•	 Self healing capacitors in the conversion 
of direct current (DC) to alternating 
current (AC) for solar cell applications;

•	 Stabilisation of morphology in organic 
solar cells. A stable phase morphology  
of PCBM ([6,6]-phenyl-C61-butyric acid 
methyl ester) is a point of special interest;

•	 The desirability of self healing TCOs 
(transparent conducting oxides) or 
alternatives such as graphene.

Solid oxide fuel cells
Solid oxide fuel cells, abbreviated as SOFC, 
are ceramic fuel cells that - due to their 
materials - can operate at high temperatures 
(600-1000 ºC) and, hence, obtain a high 
efficiency. During their life span, thermal 
stresses can be build up inside the fuel cell, 
because the metal and ceramic components 
of the fuel cell usually have a different 
thermal expansion coefficient. This occurs, 
for example, during the start-up and 
switching-off of the fuel cell (from low to 
high temperature and vice versa) or due to 
thermal gradients over the fuel cell during 
use. Also the unintentional and sudden 
switching-off of such a cell can cause a 
thermal shock. Besides a decline in output, 
the stress build-up can also lead to cracks  
in the anode, cathode or the intermediate 
electrolyte. By making these components 
self healing - whether or not by using the 
stress build-up as a trigger for the healing 
process - the energetic efficiency can remain 
high.

Solar cell and fuel cell
A solar cell converts (sun)light directly into 
electricity via the photovoltaic (PV) effect. 
Photons from the sunlight hit a solar panel 
and will be absorbed by semiconducting 
materials (such as silicon, but also specific 
polymers). During the absorption, electrons 
will be ‘released’ from their atoms, as a 
result of which they can move freely 
through the material. The flow of electrons 
is drawn off outside the cell to generate 
useful electrical energy. In a way, a solar  
cell and an OLED - both based on the 
photovoltaic effect - are the opposite of 
each other: in an OLED electrical energy is 
converted into light, and in a solar cell light 
is converted into electrical energy.
 

A fuel cell conducts a combustion reaction 
in a very controlled way by supplying both 
reactants to both sides of the cell – for 
example methane or hydrogen to one side 
and oxygen to the other. Inside the cell,  
they react with each other where electrons 
are drawn off outside the cell, which can 
power an electrical apparatus. Just like a 
battery, a fuel cell converts chemical energy 
into electrical energy. Furthermore a fuel 
cell emits heat, and the role of fuel cells  
in micro combined heat and power (CHP) 
generation in small power stations in 
houses or possibly electrical vehicles is 
being investigated.

Energy generation and storage
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Zonnecellen
Zonnecellen hebben genoeg aanknopings-
punten voor zelfherstellende materialen om 
een nuttige rol te vervullen:
•	 Verbeteren van de foto- en chemische 

stabiliteit. Zo is het transparante 
ethyleen-vinylacetaat of EVA in silicium-
zonnecellen gevoelig voor verkleuring, 
die je zoveel mogelijk wilt tegengaan;

•	 Bij dunne-film zonnecel-toepassingen in 
het algemeen, maar bij flexibele 
zonnecellen in het bijzonder, heeft 
delaminatie de nodige aandacht. Vooral 
op plaatsen waar folie van de organische 
laag loslaat kunnen zelfherstellende 
materialen wellicht een oplossing 
bieden;

•	 Zelfherstellende condensatoren bij de 
omzetting van gelijk- naar wisselstroom 
bij zonneceltoepassingen;

•	 Stabiliseren van morfologie in organische 
zonnecellen. Vooral een stabiele 
fasemorfologie van PCBM (fenyl-C61- 
boterzuur-methylester) heeft de nodige 
aandacht;

•	 De wenselijkheid van zelfherstellende 
TCO’s (transparant geleidende oxides) of 
alternatieven zoals grafeen.

Solid oxide fuel cells
Solid oxide fuel cells, kortweg SOFC, zijn 
keramische brandstofcellen die vanwege 
hun materialen bij hoge temperaturen 
(600-1000 ºC) kunnen werken en daardoor 
een hoog rendement behalen. Tijdens hun 
gebruiksduur kunnen thermische spannin-
gen in de brandstofcel worden opgebouwd, 
doordat de metalen en keramische 
componenten van de brandstofcel door-
gaans een verschillende thermische 
uitzettingscoëfficiënt hebben. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld tijdens het in- en uitschakelen 
van de brandstofcel (van lage naar hoge 
temperatuur en omgekeerd) of door 
thermische gradiënten over de brandstofcel 
tijdens gebruik. Ook kan het onbedoeld en 
plotseling uitschakelen van zo’n cel voor 
een thermische schok zorgen, met alle 
gevolgen van dien. Behalve teruggang in 
prestaties kan de spanningsophoping ook 
leiden tot breuken of scheuren in de anode, 
kathode of het tussengelegen elektrolyt-
materiaal. Door deze componenten 
zelfherstellend te maken - al dan niet door 
de spanningsopbouw te gebruiken als 
‘trigger’ voor het herstelproces – kan het 
energetisch rendement hoog blijven.

Zonnecel en brandstofcel
Een zonnecel zet (zon)licht direct om in 
elektriciteit via het fotovoltaïsche effect. 
Fotonen uit het zonlicht vallen op een 
zonnepaneel en worden door halfgelei-
dende materialen (zoals silicium, maar ook 
bepaalde polymeren) geabsorbeerd. Bij 
deze absorptie worden elektronen als het 
ware losgeslagen van hun atomen 
waardoor ze vrij door het materiaal 
kunnen bewegen. De elektronenstroom 
wordt buiten de cel om afgevangen om 
nuttige elektrische energie te leveren. In 
zekere zin zijn een zonnecel en een OLED 
– die beide op het fotovoltaïsche effect 
berusten – elkaars tegenovergestelde: bij 
een OLED wordt elektrische energie 
omgezet in licht, en een zonnecel zet licht 
om in elektrische energie.
Een brandstofcel voert een verbrandings-
reactie heel gecontroleerd uit door de 
beide reactanten – bijvoorbeeld enerzijds 
methaan of waterstof en anderzijds 
zuurstof – aan beide zijden van de cel toe 
te voeren. Binnen in de cel reageren ze met 
elkaar waarbij elektronen buitenom 
worden afgetapt die een elektrisch 
apparaat voeden. Net als een accu en een 
batterij zet een brandstofcel dus chemische 
energie om in elektrische energie. 
Daarnaast geeft een brandstofcel ook 
warmte af, en wordt onderzocht of een 
brandstofcel als micro-warmtekrachtcen-
trale kan worden ingezet als kleine 
energiecentrale in huizen of wellicht in 
elektrische voertuigen.

Energieopwekking en -opslag
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Self healing materials  
in chemical industry

Catalysts
The activity of a catalyst can decline rapidly 
in time. And although catalysts are always 
described in textbooks as ‘materials that 
accelerate a chemical reaction without 
being used themselves’, the real practice is 
often different. Degradation of a catalyst 
– or of the substrate in case of a supported 
catalyst – results in a slower formation of 
the intended reaction products, also 
because the chemical reaction will go less 
selective in that case. This may be due to a 
deteriorating effect of reaction conditions 

as pressure and temperature on the catalyst. 
But the catalyst can also become inactive in 
another way: a porous support material 
with a catalyst on it that promotes a 
chemical reaction to convert two gases into 
another gas, and where a side – reaction 
generates a solid reaction product that 
covers or blocks the porous support, and 
inactivates the catalyst. Self healing might 
be a good solution here – for example with 
a reduction of the concentration of the 
intended reaction product as a trigger to 
start the self healing process.

Zelfherstellende materialen  
in de chemische industrie 

Katalysatoren
De werking van katalysatoren kan behoorlijk 
teruglopen in de tijd. En hoewel je katalysa-
toren in de studieboeken altijd tegenkomt 
als ‘materialen die een chemische reactie 
versnellen zonder daadwerkelijk verbruikt te 
worden’ is de praktijk vaak weerbarstiger. 
Degradatie van een katalysator – of van het 
substraat in geval van gedragen katalysato-
ren – geeft een langzamere vorming van de 
beoogde reactieproducten, ook omdat de 
chemische reactie dan minder selectief 
verloopt. Dit kan komen doordat de 
reactieomstandigheden als druk en 
temperatuur een verslechterende inwerking 

hebben op de katalysator. Maar de katalysa-
tor kan ook op een andere manier inactief 
worden. Denk aan een poreus dragermateri-
aal met katalysator daarop die een chemi-
sche reactie stimuleert om van twee gassen 
een ander gas te maken, en waarbij een 
nevenreactie zorgt voor een vast reactiepro-
duct dat de poreuze drager bedekt of 
verstopt en daarmee de katalysator inactief 
maakt. Zelfherstel zou hierbij een goede 
oplossing zijn – bijvoorbeeld met een 
teruggang in concentratie van gewenst 
reactieproduct als ‘trigger’ om het zelf-
herstel in gang te zetten.
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Molecular sieves and  
other membranes

In order to separate gasses from each other 
on a molecular scale – for example small 
hydrogen molecules out of a stream of 
larger hydrocarbons – molecular sieves are 
very well suitable. These are membranes 
whose pores have a size comparable to the 
size of the molecules they separate: small 
molecules can pass, and larger ones cannot, 
so these sieves are very selective towards  
the small molecules. At least ... if these 
membranes are defect-free! If the mem-
brane contains large ‘pinholes’, the larger 
molecules will also pass the membrane, 
decreasing the selectivity considerably. 

These pinholes may already be part of the 
membrane right from the start due to 
imperfections in the manufacturing 
process, or can be incorporated during 
application. And as gas separation with 
these membranes is a continuous process, 
an interruption in order to repair these 
defects will lead to considerable losses of 
income. By using self healing membranes 
– as a result of which the separation process 
does not have to be interrupted – these 
losses can be diminished.

Moleculaire zeven en  
andere membranen

Als je gassen op moleculaire schaal van 
elkaar wilt scheiden – bijvoorbeeld kleine 
waterstofmoleculen uit een stroom van 
grotere koolwaterstoffen – dan kun je hier 
moleculaire zeven voor gebruiken. Dit zijn 
membranen waarbij de poriën een grootte 
hebben vergelijkbaar met de moleculen die 
deze membranen kunnen scheiden: kleine 
moleculen kunnen er wel doorheen, en 
grotere niet, zodat ze de kleine moleculen 
heel selectief doorlaten. Dit geldt alleen als 
de membranen defectvrij zijn. Want als er 
grotere gaten in deze membranen zitten, 
dan gaan de grote moleculen er ook 

doorheen, waardoor de selectiviteit 
aanmerkelijk daalt.

Deze grote gaten of ‘pinholes’ kunnen al 
vanaf het begin in het membraan zitten 
door een onvolkomenheid bij het produ-
ceren, of kunnen er tijdens het gebruik in 
komen. En aangezien gasscheiding met 
deze membranen een continu proces is, 
zorgt een onderbreking om deze defecten te 
repareren al snel voor aanzienlijke 
inkomstenverliezen. Zelfherstellende 
membranen – waardoor het scheidende 
proces niet of minder tussentijds gestopt 
hoeft te worden – kunnen deze verliezen 
omlaag brengen.

Self healing materials  
in chemical industry

Zelfherstellende materialen  
in de chemische industrie



Other applications of  
self healing materials

In the human body
‘In vitro’ applications of natural self healing 
materials are already present since time 
immemorial, due to the self repairing 
function of living tissue. Even though, ‘man 
made’ materials still can add something to 
the natural functioning of the human body. 
For example self healing interfaces between 
natural tissue and implants, to ‘smoothen’ 
the interaction between both, and to reduce 
rejection. Also functional, electrically 
conducting materials are suitable to be used 
in sensors for all kinds of physiological 
measurements. Exactly due to the aggressive 
environment that our human body is, self 
healing of these functional materials can be 
desirable. Furthermore, self cleaning 
‘stents’ – tubes made of metal wire, inserted 
into veins and arteries to keep them open – 
are desirable to avoid deposits onto these 
stents.

Self cleaning materials
Materials that are able to clean themselves 
already form a kind of self healing material, 

but they go even further. The combination 
of ‘self healing’ and ‘self cleaning’ saves 
repairing costs as well as cleaning costs.  
The well-known lotus effect from nature  
can also be applied in ‘man made’ mate-
rials. The leaves of the lotus plant are 
extremely hydrophobic as the surface of the 
leaves is rough on a microscopic scale, 
where rolling water drops sweep away and 
remove dirt particles. 

Self cleaning materials can be invented that 
are able to switch the lotus effect on and off, 
for example to give rain water the possibility 
to flush away dirt from solar cells, smart 
windows and other glass surfaces. Also for 
applications inside the house such as 
optical systems, lenses and OLEDs this ‘self 
cleaning’ phenomenon can be applied to 
flush away dust particles, preferably in a 
controlled way using water. Furthermore,  
in shipping trade self healing materials have 
the possibility to counteract the growth of 
micro-organisms on a ship’s hull 
(anti-fouling).
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Andere toepassingen van 
zelfherstellende materialen 

In het menselijk lichaam
‘In vitro’ toepassingen van natuurlijke 
zelfherstellende materialen zijn er al sinds 
mensenheugenis, gezien de zelfhelende 
werking van levend weefsel. Toch kunnen 
‘man made’ materialen nog iets toevoegen 
aan de natuurlijke werking van het 
menselijk lichaam. Denk hierbij aan 
zelfherstellende grensvlakken tussen 
natuurlijk weefsel en implantaten, om  
de interactie tussen beide soepeler te laten 
verlopen, en afstoting te verminderen.  
Ook functionele, elektrisch geleidende 
materialen zijn geschikt voor gebruik in 
sensoren voor allerhande fysiologische 
metingen. En juist vanwege het agressieve 
milieu dat ons menselijk lichaam in feite  
is, kan zelfherstel van deze functionele 
materialen wenselijk zijn. Verder zijn 
zelfreinigende ‘stents’ – buisjes van 
metaalgaas, ingebracht in (slag)aderen om 
deze open te houden – wenselijk om 
afzettingen op deze stents tegen te gaan.

Zelfreinigende materialen
Materialen die zichzelf reinigen vormen 
eigenlijk al een soort van zelfherstellende 

materialen, maar ze gaan nog een stapje 
verder. De combinatie van ‘self healing’  
en ‘self cleaning’ scheelt behalve aan 
reparatiekosten ook aan reinigingskosten. 
Het bekende lotuseffect uit de natuur kan 
ook worden toegepast in materialen die 
door mensenhanden zijn gemaakt. De 
bladeren van de lotusplant zijn namelijk 
extreem hydrofoob doordat het bladop-
pervlak op microscopische schaal ruw is, 
waardoor rollende waterdruppeltjes 
vuildeeltjes kunnen meenemen en afvoeren. 

Zo zou je zelfreinigende materialen kunnen 
bedenken die het lotuseffect kunnen in- en 
uitschakelen, bijvoorbeeld om regenwater 
een kans te geven om vuil weg te spoelen 
van zonnecellen, smart windows en andere 
glasoppervlakken. Ook voor toepassingen 
binnenshuis als optische systemen, lenzen 
en LEDs kan deze ‘self cleaning’ worden 
toegepast om stofjes weg te spoelen,  
het liefst gecontroleerd met water. In de 
scheepvaart biedt zelfreinigende materialen 
mogelijkheden om de aangroei van micro- 
organismen tegen te gaan (anti-fouling).
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Functional nanocomposites
Also within nanotechnology self healing 
materials will be found more and more. 
Nanocomposites – multiphase materials 
where for at least one of these phases 
typical dimensions of the particles are less 
than 100 nanometer – may profit from this. 
Self healing materials can offer a solution 
when the barrier function of nanoparticles 
diminishes - for example with nanoparticles 
that act as a barrier for oxygen transport 
through plastic packaging foils, or as a 
flame retarding barrier between air and fuel. 

Self healing functional nanocomposites are 
also able to repair their percolating 
(conducting) networks in order to maintain 
their conducting function. Nanocomposites 
can exhibit electrical conductivity when the 
concentration of electrically conductive 
particles in such a composite exceeds a 
certain level (the ‘percolation limit’). In that 
case, the particles come into contact with 
each other and form a continuous pathway 
in the material for electrons to travel. When 
used in practice, these pathways may 
become interrupted, and via self healing 
repair will be possible.

Functionele nanocomposieten
Ook binnen de nanotechnologie doen 
zelfherstellende materialen steeds meer 
hun intrede. Nanocomposieten – meer-
fasige materialen waarbij tenminste één  
van deze fasen uit deeltjes bestaat met 
afmetingen kleiner dan 100 nm – kunnen 
hiervan profiteren. Zo kunnen zelfherstel-
lende materialen een oplossing bieden als 
de barrièrewerking van nanodeeltjes 
afneemt – bijvoorbeeld bij nanodeeltjes  
die een barrière vormen voor zuurstoftrans-
port in plastic verpakkingen, of als vlam- 
vertragende barrières tussen lucht en 
brandstof. Ook kunnen zelfherstellende 
functionele nanocomposieten hun 

percolerende (geleidende) netwerken 
herstellen om de geleidende werking  
ervan te kunnen handhaven. 

Nanocomposieten kunnen elektrische 
geleiding vertonen wanneer de concentratie 
aan elektrisch geleidende deeltjes in zo’n 
composiet een bepaald gehalte overschrijdt 
(de ‘percolatiegrens’). Want dan komen de 
deeltjes met elkaar in contact en vormen ze 
een continu pad in het materiaal waarlangs 
elektronen zich kunnen voortbewegen. 
Door praktisch gebruik kunnen deze paden 
worden onderbroken, en zodoende is via 
zelfherstel reparatie weer mogelijk.

Other applications of  
self healing materials

Andere toepassingen van  
zelfherstellende materialen
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