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Verantwoording
Het Biolicht-project wordt uitgevoerd in het kader van het EET-programma (Economie,
Ecologie en Technologie) van de ministeries van EZ, OC en W en VROM. De projectpartners
van ECN in het BIOLICHT-project zijn Wientjes Kunststoffen, CERES, KIEM, TU Delft, ATO
en de brancheorganisatie FOCWA/CINTEC.

Trefwoorden
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SAMENVATTING

Gedurende de afgelopen drie jaren is door een samenwerkingsverband bestaande uit KIEM,
Ceres, TU Delft, ATO, Cintec/Focwa, Wientjes en ECN gewerkt aan het E.E.T. project
Biolicht. De doelstelling van dit project luidde: ‘Het ontwikkelen van duurzame lichtgewicht
materialen en composieten op basis van hernieuwbare grondstoffen in de kunststofverwerkende
industrie, de transportmiddelen industrie en de transportsector’.
In het kader van het Biolicht project is aandacht besteed aan:
• Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor lichtgewicht materialen op basis van

natuurvezelcomposieten in de carrosserie- en trailerbouw.
• Onderzoek aan natuurvezels en natuurvezelcomposieten met als doel het vervaardigen van

agrovezel versterkte kunststoffen met optimale eigenschappen.
• De ontwikkeling van productieprocessen voor de verwerking van natuurvezels in

composieten.
• Levenscyclus Analyse zodat de minst milieubelastende varianten kunnen worden gekozen.
• Het ontwikkelen van productconcepten op basis van deze nieuwe materialen en processen.

Aan het einde van het project is met succes een aantal proefproducten gemaakt, te weten:
• een spoiler/lichtschacht met het SMC (Sheet Moulding Compound) proces,
• een verhoogd dak voor een jeep met het vacuüminjectie proces,
• een koplamphoek voor een touringcar met RTM (Resin Transfer Moulding).

Met de resultaten van dit project is bewezen dat natuurvezelcomposieten toepasbaar zijn, niet
alleen in interieur- maar ook exterieurdelen van voertuigen. Wel zal er nog de nodige
ontwikkeling dienen plaats te vinden voordat natuurvezel composietdelen seriematig in
voertuigen kunnen worden toegepast.
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1. INLEIDING

1.1 Inleiding en achtergrond van het BIOLICHT project
In het Biolicht project zijn de mogelijkheden onderzocht om nieuwe materialen en composieten
te vervaardigen op basis van natuurvezels. Toegepast in transportmiddelen zullen deze lichtere
materialen kunnen leiden tot besparing op het brandstofgebruik.

Het ontwikkelen van lichtgewicht transportmiddelen is een veelbelovende mogelijkheid om de
milieu-effecten van de transportsector te beperken. Een globale Levenscyclusanalyse bij DAF
Trucks en Duitse energiebalans studies van de TU München maken duidelijk dat circa 90-95%
van de milieubelasting van vrachtwagens plaatsvindt in de gebruiksfase. Het brandstofverbruik
en de emissies van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen vormen hierbij het belangrijk-
ste aandachtspunt. De overige 5-10% milieubelasting zit voor het grootste gedeelte bij de pro-
ductiefase waarbij de grondstofwinning en materiaalproductie het grootste aandeel heeft. In de
afvalfase vormen met name de glasvezelversterkte kunststofonderdelen een probleem in ver-
band met recycling en hergebruik.

1.2 Doel van het BIOLICHT project
 De doelstelling van het BIOLICHT- project luidt:

 ‘Het ontwikkelen van duurzame lichtgewicht materialen en composieten op basis van
hernieuwbare grondstoffen in de kunststofverwerkende industrie, de transportmiddelen
industrie en de transportsector.’

Ontwikkeling van lichtgewicht materialen en composieten beoogt efficiencyverbetering,
kwaliteitsverbetering, milieuwinst en reductie van de exploitatiekosten in de genoemde
industrieën en transportsector. Het project is gestart op 01-01-98 en beëindigd op 31-12-2000.

1.3 De initiatiefnemers
 Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het EET-programma (Economie, Ecologie en
Technologie) in opdracht van het Ministerie van Economische zaken en het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschappen door:
• Wientjes Kunststoffen te Emmen,
• CINTEC/FOCWA te Sassenheim,
• CERES te Wageningen,
• ATO te Wageningen,
• KIEM te Amsterdam,
• TU-Delft te Delft,
• ECN te Petten, tevens penvoerder van het project.
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2. STATE-OF-THE-ART TRANSPORTMIDDELEN SECTOR

2.1 Inleiding
Doel van het ‘State-of-the-art’ onderzoek is het voorzien in een overzicht van de huidige stand
van zaken in de bedrijfstransportmiddelen sector. Binnen deze sector zijn verschillende indu-
strieën actief, die elk hun invloed hebben op het slagen van natuurvezel composieten in weg-
transportmiddelen. In dit hoofdstuk wordt een overzicht van kansen en bedreigingen gegeven,
die sturend werkt bij de verdere ontwikkeling van de natuurvezel composieten.

2.2 Ontwikkelingen binnen de wegtransportsector
Het wegtransport in Nederland en Europa groeit sterk. In Nederland dragen vooral bestelwagens
en ook trekkers hieraan bij. De groei in de vervoersprestatie is hoofdzakelijk toe te wijzen aan
het goederenvervoer. Het is de verwachting dat de algehele groei doorzet.
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Figuur 2.1  Ontwikkeling van het aantal afgelegde vervoerskilometers in Nederland. Bron:
RIVM, 1997

De milieubelasting die de transportsector veroorzaakt is aanzienlijk. Wegtransport heeft het
grootste aandeel in de milieubelasting van het goederenvervoer, en door de groei stijgt ook de
totale milieubelasting. Een belangrijk aandeel van de milieubelasting van de transportsector
wordt veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen en de daaraan gerelateerde emis-
sies zoals CO2, NOx en VOS. In 1990 bedroeg het aandeel van de totale transportsector in het
finaal energiegebruik van Europa reeds circa 30%, en het aandeel stijgt. Ondanks verbeterde
motoren en verscherpte normen voor de uitstoot van vrachtwagens vertoont de CO2 uitstoot een
stijgende lijn.
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Figuur 2.2  Ontwikkeling van de CO2-uitstoot door het Nederlandse goederenvervoer. Bron:
RIVM, 1997

In het (goederen)vervoer zijn een zeer groot aantal bedrijven actief, en de concurrentie is hoog.
De sector is te omschrijven als zeer conservatief, er is weinig ruimte voor vernieuwing, de prijs
van het transport is vrijwel de enige sturende factor voor (technologische) ontwikkelingen.
Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening wordt door de transporteurs als hoofdmotief voor
innovatie gezien. Meer impuls voor vernieuwing is te verwachten vanuit de verladers. De trans-
portsector heeft een hechte relatie met de carrosserie- en trailerbouw. Het type transportmiddel
dat wordt gebruikt is sterk afhankelijk van het type transportbedrijf. Het aandeel van het trans-
portmiddel in de totale bedrijfskosten is aanzienlijk.

2.3 Ontwikkelingen in de wegtransportmiddelen industrie
De wegtransportmiddelen industrie bestaat uit twee groepen: fabrikanten van motorvoertuigen
(trucks en vrachtwagens) en de carrosserie- en trailerbouw. Ten aanzien van de fabrikanten van
voertuigen zijn in Nederland productielocaties van DAF Trucks en Scania. Bestelwagens wor-
den in Nederland niet geproduceerd, maar wel omgebouwd en bussen worden gebouwd door
gespecialiseerde carrosseriebouwers.

Sinds 1993 stijgt de productie van vrachtwagens en trucks. Trucks hebben een lange levens-
duur; de milieubelasting van motorvoertuigen vindt voornamelijk plaats in de gebruiksfase,
waarbij het brandstofverbruik een belangrijke graadmeter is. Technologische ontwikkelingen
zijn vooral gericht op schonere motoren (sterk gestuurd door wetgeving) en het verlagen van de
bedrijfskosten.

In de carrosserie- en trailerbouw zijn in Nederland circa 400, vooral kleine, bedrijven actief. De
economische ontwikkeling is sterk verbonden met die van de vervoerssector, waarbij de bou-
wers sterk zijn in het leveren van klantspecifieke producten met een hoge kwaliteit. De omzet
van de Nederlandse bouwers groeit maar blijft achter bij de marktgroei. Net als in de transport-
sector is de concurrentie groot.
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De laatste jaren is er meer sprake van samenwerking, en in de busbouw van concentratie. Pro-
ductontwikkeling en innovatie vinden vooral plaats in samenwerking met de klant, en is vaak
conservatief (trendvolgend) en gericht op het verbeteren van het economisch rendement. Ge-
wichtverlaging is hierbij een belangrijke trend in de carrosserie- en trailerbouw.

2.4 Ontwikkelingen in de vezelversterkte kunststoffen industrie
De industrie voor vezelversterkte kunststoffen (VVK) groeit, het gaat hierbij vooral om glasve-
zelversterkte kunststoffen (GVK). De transportmiddelenindustrie is de belangrijkste afzetmarkt
van GVK. Bij de productie van de grondstoffen en materialen speelt Nederland een beperkte rol,
wel zijn er veel toeleveranciers, die componenten maken voor de vrachtwagenfabrikanten en de
carrosserie- en trailerbouw. Met name in SMC en spuitgieten is er overcapaciteit en daarmee
hoge concurrentie.

Bij de start van dit project was er relatief weinig milieu-informatie beschikbaar over vezelver-
sterkte kunststoffen. Bij de veelgebruikte polyesterhars vormen styreenemissies het voornaam-
ste milieuprobleem, vooral als zogenaamde ‘open mal’ technieken worden toegepast. Recycling
van GVK is moeilijk, in praktijk wordt oud materiaal hooguit als vulmiddel ingezet in beperkte
hoeveelheden.

Vezelversterkte kunststoffen hebben een aantal voordelen ten opzichte van staal en aluminium,
onder meer het lage soortelijk gewicht, waardoor ze steeds meer toegepast worden in de trans-
portindustrie. In het rapport wordt aangegeven welke componenten vervaardigd worden uit ve-
zelversterkte kunststoffen, en welke productietechnieken gebruikt worden in de transportmid-
delenindustrie.

2.5 Lichtgewicht construeren van wegtransportmiddelen
Bij het ontwerpen van wegtransportmiddelen, met name carrosserieën en trailers, zijn er twee
belangrijke redenen voor gewichtsbesparing : een economische en een ecologische. Met een
lichter transportmiddel kan de vervoerder kosten besparen omdat of meer nuttige lading is te
vervoeren of op brandstof kan worden bespaard. Voorwaarde voor de afnemers is wel dat de
extra investeringskosten zeer beperkt zijn. Gewichtsbesparing leidt tot een daling in het brand-
stofverbruik bij dezelfde vervoersprestatie, waardoor de milieubelasting per kilogram (of per-
soon) wordt verlaagd.

2.6 Natuurvezel composieten in wegtransportmiddelen
Natuurvezel composieten worden zeer beperkt toegepast in bedrijfstransportmiddelen, de auto-
industrie loopt hierop voor. Het gaat hierbij vooral om betrekkelijk laagwaardige toepassingen,
waarbij de eigenschappen van de natuurvezel niet optimaal worden benut.

Knelpunt bij de ontwikkeling van natuurvezel versterkte kunststoffen is de beperkte beschik-
baarheid van betrouwbare gegevens over de economische, technische en ecologische eigen-
schappen van de verschillende vezels. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote variatie in de
eigenschappen en wisselende prijsniveaus. De meeste gegevens hebben betrekking op vlas, een
relatief sterkte bastvezel, die ook in Europa wordt verbouwd. Het productieproces van natuurve-
zels is sterk ambachtelijk; de markt is over het algemeen zeer conservatief, onder meer vanwege
de lage marges.

Natuurvezels hebben voor transportmiddelcomponenten vooral het voordeel van een laag soor-
telijk gewicht en een relatief hoge stijfheid. Nadelig zijn vooral de minder goede mechanische
eigenschappen en de vochtgevoeligheid.
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De economische potentie van natuurvezels is groot maar sterk afhankelijk van het type vezel en
de vorm waarin het wordt gebruikt. Ook de ecologische potentie van NVK is groot, al zijn wei-
nig kwantitatieve gegevens voorhanden. In Hoofdstuk 7 worden de milieugegevens samengevat,
die in het Biolicht project zijn gegenereerd.

Uit technisch oogpunt hebben NVK vooral potentie in plaat- en schaalvormige onderdelen die
met name op buiging worden belast (stijfheid is belangrijk). In deze toepassingen is een aan-
zienlijke gewichtsbesparing mogelijk. De sterkte en slagvastheid van natuurvezels en haar com-
posieten is duidelijk lager dan die van glasvezelcomposieten.

De technische prestaties van NVK zijn afhankelijk van de binding tussen vezels en matrix. Deze
is bij de thermoharders beter dan bij de thermoplasten. In het Biolicht project is onder meer on-
derzoek verricht naar een betere hechting.

De processen voor het maken van NVK zijn vooral geënt op die voor glasvezelversterkte kunst-
stoffen, met name de ‘gesloten mal’ technieken. Aanpassing aan de specifieke eigenschappen
van natuurvezels is daarbij noodzakelijk.
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3. PRODUCTIETECHNOLOGIEËN VEZELVERSTERKTE
KUNSTSTOFFEN

3.1 Thermohardende productietechnologieën

3.1.1 RTM en vacuüminjectie
Het hars injectie proces kent ruwweg twee varianten; de drukinjectie, meestal aangeduid met
RTM en de vacuüminjectie. In beiden gevallen wordt een droog vezelpakket in een gesloten
malsysteem gelegd, waarna vervolgens een hars geïnjecteerd wordt die het pakket impregneert.
Na uitharding kan het product gelost worden.

RTM vergt meer investeringen maar is door zijn reproduceerbaarheid en snelheid geschikt voor
grotere series. Vacuüminjectie gebruikt eenvoudige tooling en is arbeidsintensiever, maar heeft
als belangrijk voordeel dat het gebruik maakt van de omgevingsdruk, waardoor in principe de
productgrootte onbeperkt is.

Beide methoden zijn geschikt om met natuurvezels toegepast te worden. Met name de vacuüm-
injectiemethode toegepast op grote schaalproducten (zoals bootrompen) heeft zich goed bewe-
zen als een techniek waarbij natuurvezels kunnen concurreren met glasvezels waarbij een ge-
wichtsreductie tussen de 10 en 20% haalbaar is.

Figuur 3.1  Verhoogd dak Snoeks

Drie serieuze productontwikkelingen die op dit moment lopen, en waarbij de kans groot is dat
glas door vlas vervangen zal worden, zijn:
• 'verhoogd dak': een groot schaalproduct voor de ombouw van bestelauto's door de firma

Snoeks, zie foto rechts,
• catamaran rompschalen, geproduceerd door NPSP,
• exterieurdelen (o.a. koplamphoek) voor de 'Magique' bus van Bova.
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Figuur 3.2  De bootromp tijdens productie 
(vacuüminjectie)

Verschillen met glasverwerking die een knelpunt heb

Tabel 3.1  Knelpunten verwerking natuurvezels bij RT
Problemen/uitdagingen Oploss

Veerkracht v.h. materiaal, waardoor een
laag vezelvolume-gehalte

De d
voorpe
(stoom

Schuimen van de hars, t.g.v. vocht en/of
lucht in de vezels

1) and
2) on

Lage permeabiliteit van de non-wovens Bij vac
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Figuur 3.3  De catamaran bij eb

ben gevormd zijn:

M en vacuüminjectie
ing(en)

roge vezelmat bij verhoogde temperatuur
rsen, eventueel eerst besprenkelen met water
strijk-principe)

ere katalysator (peroxide)
tluchten met bubble-initiatie-gaas

uüminjectie: doorstroomgaas en runners
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3.1.2 Sheet Moulding Compound (SMC)
Belangrijkste uitdaging bij de ontwikkeling van SMC was en is de vervaardiging van een goede
prepreg. Kenmerken van een goede prepreg zijn een goede vermenging van hars en vezel en een
juiste (isotrope) oriëntatie van de vezel, met andere woorden geen samenklontering van bundels
vezels die in dezelfde richting liggen. Dit en een vezellengte van hooguit zo'n 30 mm zorgen
vervolgens voor een goede vloei en matrijsvulling.

Er is door ATO een alternatieve methode ontwikkeld om een laag van korte random georiën-
teerde vezels te krijgen. Deze methode bestaat deels uit dezelfde stappen als die bij het glas-
SMC proces. Het onderscheid vindt vooral plaats bij het strooien van de agrovezels. Glasro-
vings worden voor het strooien direct van een bobine gechopt. Aangezien agrovezels niet als
roving worden aangeleverd en een totaal ander valgedrag hebben dan glasvezels is het niet zon-
der meer mogelijk het strooiproces van glasvezels over te nemen. ATO heeft voor de labschaal
testen een methode ontwikkeld die in het kort de volgende stappen beslaat:
• Hakselen van vlas op gewenste lengte (6 mm).
• Het gehakselde vlas wordt gevoed aan een vezelstrooier.
• De vezels worden opgevangen in een op maat gemaakte bak.
• De vezels worden in de bak gedroogd.
• De gedroogde vezels worden tussen twee sheets geïmpregneerd met hars.
• De gevormde sheet wordt gekalanderd.

Deze stappen zullen voor een productierijp materiaal gecombineerd moeten worden tot een
continu proces. In principe zijn de stappen allemaal opeenvolgend. Stap 3 en 4 vertragen het
proces, waardoor daarvoor een oplossing gevonden dient te worden. Bovendien is stap twee een
moeilijk stap, aangezien de agrovezels een lage dichtheid bezitten en het bij losse vezels direct
gaat om zeer grote volumes.

Er is enig onderzoek verricht naar de mogelijkheden om niet vernaald nonwoven materiaal aan
te voeren maar dit heeft nog niet tot succes geleid.

Tabel 3.2  Knelpunten verwerking natuurvezels bij SMC
Problemen/uitdagingen Oplossing(en)

Matrijsuithoeken alleen gevuld met hars Betere indikking hars
Vocht/stoom Vezels beter drogen
Strooien tijdens prepregbereiding Voorlopig alleen discontinu

Vlas SMC biedt voor de toekomst zeker een goede mogelijkheid om glas SMC te vervangen
voor verschillende toepassingen. Hierbij wordt vooral gedacht aan toepassingen die worden be-
last op stijfheid. Op dit moment lopen er nog geen concrete productontwikkelingen

Sterke punten van vlasvezel SMC zijn de reductie in gewicht t.o.v. glas SMC en de, bij langere
vezellengtes (> 25 mm), goede mechanische eigenschappen. Bij kortere vezellengtes blijft daar-
van de stijfheid van het materiaal als pluspunt over. SMC in het algemeen is een techniek waar-
bij de vezellengte een grote rol speelt, aangezien deze niet aangetast wordt tijdens het produc-
tieproces.
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Zwakke punten van vlasvezel SMC zijn de verwerkbaarheid die op dit moment nog niet ideaal
is, waardoor de mal niet altijd evenredig gevuld is. Het toevoeren van de vezels is tevens een
probleem dat nog opgelost dient te worden evenals het te hoge vochtgehalte. Op het gebied van
mechanische eigenschappen is de impactsterkte een probleem. Dit wordt deels gecompenseerd
door langere vezellengtes, maar bereikt tot nu toe nog lang niet het niveau van glasvezel SMC.

Om industrieel succesvol te worden met vlasvezel SMC zal er een toevoer- en droogproces
ontwikkeld dienen te worden, waarbij de vezel in een compleet losse vorm geïmpregneerd wor-
den. Dit betekent dat non-wovens doorgaans afvallen als een geschikte manier om vezel te voe-
den, aangezien de samenhang tussen de vezels een voldoende vloeigedrag in de weg staat. Pa-
pierpap valt ook af aangezien de samenhang tussen de vezels dan veel malen groter is en daarbij
wordt een grotere energie input gevraagd voor het drogen van de vezels. Een oplossing voor het
probleem zal uit een Airlayed-achtige methode moeten komen, waarbij de vezels los gestrooid
worden op een vooraf in te stellen dikte en hoeveelheid.

Binnen Biolicht is met succes een aantal prototypes van een ventilatorschacht gemaakt. Zie Fi-
guur 3.4.

Figuur 3.4  Ventilatorschacht kap uit SMC door Wientjes

3.1.3 Koudpersen
Dit is binnen de Nederlandse carrosseriebouw een bekende techniek. Het wordt toegepast voor
schaaldelen (<1 m2) waarbij de serie te klein is voor SMC, de kwaliteit hoger moet zijn dan
handlamineren, maar niet zo hoog als bij vacuüminjectie. Bij koudpersen wordt het vezelpakket
in een warme mal gelegd. Vervolgens wordt, over de vezelmat heen, de hars gegoten. De (even-
eens) warme pers wordt vervolgens gesloten, waarbij de persdruk zorgt voor een verspreiding
van de hars door het vezelpakket.

Probleem met natuurvezels is de permeabiliteit. Dicht vernaalde matten hebben te veel weer-
stand, open matten worden te gemakkelijk weggedrukt. Een goed vezelhalffabrikaat is dus no-
dig, er is in dit project echter geen ontwikkeling in gestoken.



3.1.4 Vacuümpersen
Het vacuümpersen is een techniek waarbij de hars niet door middel van een persdruk door het
vezelpakket wordt gehaald, maar middels vacuüm. De hars wordt, net als met warmpersen, over
het vezelpakket gegooid. Vervolgens wordt een folie over het vezelpakket en de hars aange-
bracht. Deze folie wordt nu vacuüm gezogen waardoor de hars gaat vloeien en het product vult.
Een semi-stijve bovenmal wordt hierover heen geplaatst en zorgt voor een goede oppervlakte
kwaliteit aan de bovenkant van het product. Omdat de mal niet voor het vloeien van de hars
hoeft te zorgen, is slechts een lage persdruk nodig waardoor de kosten worden gedrukt. Het pro-
ces is dus feitelijk een combinatie van vacuüminjectie met het uitharden in de autoclaafcyclus
tegelijkertijd.

In samenwerking met Van der Ham Kunststoffen BV te Bladel is gekeken naar de mogelijkhe-
den van toepassingen van dit proces met natuurvezels. Er is een dakpaneel van een caravan ge-
maakt. In dit paneel zijn de glasvezels vervangen door natuurvezels en is het proces verder on-
gewijzigd gebleven.

De doorstroming bleek geen probleem te zijn, ook werden de vezels niet weggedrukt door de
hars zoals bij het warmpersen. Het druk verschil in de mal is laag genoeg om dit te voorkomen.

Het is met vacuümpersen mogelijk om inserts mee te injecteren. Dit is ook in bovenstaand pro-
duct gedaan, waarin een polyester schuimkern is mee vervaardigd.

Figuur 3.5  Natuurvezelversterkte polyester paneel
ECN-C--01-036 17

Figuur 3.6  Doorsnede van het NVK polyester paneel
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Aan de dwarsdoorsnede is dit duidelijk te zien. Dit betekent dat gecompliceerde integrale pro-
ducten gemaakt kunnen worden.

3.1.5 Handlamineren
Het handlamineren met vezelmatten zoals ze op dit moment worden aangeleverd stuit op de
volgende twee problemen:
• De natuurvezels zijn te los en wollig en blijven tijdens het insmeren aan de harsroller plak-

ken. Hierdoor wordt de mat uit elkaar getrokken.
• Door de veerkrachtigheid van de matten kan slechts een zeer laag vezelvolumegehalte be-

reikt worden.

Door gebruik te maken van de ontwikkelde preform-methode die toegepast wordt bij het RTM-
proces (zie onder a), is de methode echter toch bruikbaar. De vlasmatten zijn met water gepre-
formed en vervolgens met de hand gelamineerd. Het resultaat is een goed uitziende plaat met
een vezelvolumegehalte van rond de 20% en met eigenschappen vergelijkbaar met RTM-
materiaal.

Geconcludeerd kan worden dat handlamineren met natuurvezels zeer goed mogelijk is. Voor
bedrijven die dit eventueel in de praktijk willen gaan toepassen is het van cruciaal belang dat het
vezelhalffabrikaat (de preforms) van constante kwaliteit en in voldoende hoeveelheden kunnen
worden geleverd. Deze beschikbaarheid van materiaal van constante kwaliteit is in het algemeen
voor elke andere productietechniek met natuurvezels van groot belang.

3.2 Thermoplastische productietechnologieën
Veel thermoplastische productietechnieken gaan uit van een halffabrikaat, een prepreg waarbij
het vezelmateriaal al deels of geheel geïmpregneerd is met de thermoplast. Deze plaat kan ver-
volgens via vacuümvormen of perstechnieken tot een product worden verwerkt.

3.2.1 Prepregmethodes/halffabrikaten
Filmstacken
Dit is een eenvoudige methode waarbij matten of weefsels afgewisseld met thermoplastfolies in
een hete platenpers worden versmolten.

Voor natuurvezels is dit geen goede methode, en wel om de volgende redenen:
• De natuurvezels zijn door hun 'dichte' structuur moeilijk te benatten. Een gesmolten thermo-

plast is nog altijd hoog viskeus (taai) en benat dus moeilijk.
• Het toevoegen van hechtingsverbeteraars zoals MAPP in geval van een PP-matrix is moei-

lijk.

Alleen thermoplasten met een laag smeltpunt kunnen worden gebruikt gezien de maximaal toe-
laatbare temperatuur. Hoogwaardige thermoplasten hebben vaak een hoog smeltpunt.

Comingled weefsel
Door het Duitse textielbedrijf Schilgen is in samenwerking met Keen, commingled vezel op ba-
sis van vlas en PP gemaakt.

Impregneren met latices/emulsies
Deze techniek heeft duidelijk betere potenties gezien de goede benatting van de natuurvezels
zonder daarbij de temperatuur te hoeven verhogen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:
• waterige oplossingen van kleine polymeerdeeltjes (dispersies of emulsies),
• monomeeroplossingen (latices).
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De eerste kan in principe van elke thermoplast worden gemaakt. Het maken van het poeder is
echter vaak een kostbare zaak, en maken dergelijke prepregs minder interessant. De tweede
methode, impregnatie met een latex, gaat er van uit dat een monomeer opgelost in een vloeibaar
medium (water) wordt verwarmd en polymeriseerd. Het is een standaard proces bij de bereiding
van polymeren als ABS, PVC en diverse acrylaten waarbij de latex de grondstof is. Deze grond-
stof is goedkoop, echter hij is moeilijk verkrijgbaar omdat het geen eindproduct is. Testen met
o.a. ABS latex impregnatie hebben aangetoond dat er goed verwerkbare prepregs met natuurve-
zels te maken zijn, die tevens zeer bevredigende materiaaleigenschappen opleverden (buig-
sterktes > 100 MPa).

Bij deze methode kan worden gedacht aan het impregneren van andere vezelvormen dan de ge-
bruikelijke matten of weefsels. Ook vezelvormen die minder samenhangend zijn zoals kaarde-
band of korte vezels zouden kunnen worden geïmpregneerd omdat na impregnatie de prepreg
voldoende samenhang heeft om als halffabrikaat makkelijk te kunnen hanteren zonder daarbij
uit elkaar te vallen.

Er is binnen de TU-Delft een parallel onderzoek gewijd aan lateximpregnatie en dit zal vervolg
krijgen in nog geplande onderzoekstrajecten in samenwerking met een of meerder chemische
bedrijven.

3.2.2 Verwerkingsmethoden
Vacuümvormen
Deze techniek is vooral bekend bij de productie van schaaldelen van pure thermoplast. De laat-
ste tijd is er echter ook veel belangstelling om vezelversterkte thermoplasten op deze wijze te
verwerken.

Reden is dat er net als bij andere thermoplasttechnieken geen last is van emissies van schadelij-
ke dampen, en het levert producten op die na gebruik geshredderd en hergebruikt kunnen wor-
den.
Extrusion Compression Moulding (ECM)
Deze techniek is als concurrent van GMT in opkomst. Een compound van vezels en gesmolten
matrix wordt hierbij via een extruder tussen een verwarmde set matrijzen gelegd, waarna een
persgang voor de verdere vloei en matrijsvulling zorgt. De stap van een prepreg zoals bij GMT
wordt hierbij dus overgeslagen. In plaats van glas kan hier ook natuurvezel worden verwerkt.
Probleem bij vermenging van hars en vezel met een extruder is de beschadigingen en/of breuk
van de vezels. Dit vergt speciale aandacht van de schroef-extruder. Een nieuw type schroef is
inmiddels aan de TU-Delft gebouwd en getest en geeft goede resultaten. Het testen van natuur-
vezels in dit proces blijft lastig omdat de gewenste grondstof, pallets met vezels van 20 a 40 mm
lengte, niet voorhanden is.

Compression forming of Rubberpersen
Ook hier wordt weer uitgegaan van een thermoplastisch halffabrikaat, liefst in de vorm van een
redelijk geconsolideerd laminaat waarin zich in ieder geval enkele weefsellagen bevinden. Het
laminaat wordt verwarmd, diepgetrokken, verperst en afgekoeld tussen twee matrijzen, waarvan
bij voorkeur een matrijs van rubber is. Op deze manier kunnen structurele schaaldelen, met een
hoge vezelvolumefractie, worden vervaardigd. Weefselpatronen aan de buitenzijde kunnen een
extra dimensie aan het design geven. In vergelijking met GMT, wat meer vloeipersen is, worden
hier lagere drukken toegepast, wat goedkopere matrijzen en persapparatuur met zich meebrengt.
De series kunnen desondanks groot zijn.
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4. NATUURVEZELS

4.1 Soorten vezels
De natuur maakt vezels in planten om gewassen een bepaalde functie te laten vervullen. Veelal
heeft de functie van de vezels met versteviging van een bepaald deel van een plant te maken. In
theorie zijn er drie categorieën te onderscheiden. Ten eerste is er de bastvezel die gewonnen
wordt uit de stam van planten. Voorbeelden hiervan zijn vlas, hennep, bamboe, etc. Daarnaast
bestaan er vezels die uit het blad van een plant gewonnen worden. Hiervan is sisal een mooi
voorbeeld, dat uit een agave-achtige plant gewonnen wordt. Cocosvezel wordt door de natuur
gebruikt om een waardevolle vrucht te beschermen tegen allerlei schadelijke invloeden van
buitenaf, zodat hiermee gelijk de derde categorie genoemd is.

Voor veel vezels is het principe van de winning uit de plant gelijk. In de plant worden de vezels
bijeen gehouden door allerlei stoffen (pectines, hemicelluloses, lignine) die afgebroken dienen
te worden voordat de vezels gewonnen kunnen worden. Dit proces wordt roten genoemd. Tij-
dens dit proces worden door microbiële activiteit de stoffen die de vezels bijeen houden wegge-
vreten zodat de vezels min of meer los komen te liggen. Hieraan vooraf gaat een proces waarbij
de plant in zijn geheel (bastvezelplanten), dan wel gedeeltelijk (bladvezel, cocos) geoogst
wordt. Na het roten vindt een proces plaats dat de vezels scheidt van de stengel, uit het blad of
de zaadbol. Bij bastvezels heet dit braken en zwingelen. In de eerste stap worden de stammen
gebroken zodat de binnenste houtpijp gebraakt (gebroken) wordt, waarna tijdens het zwingelen
de resten houtpijp uit de vezels geslagen wordt. In alle gevallen vindt er een soortgelijk proces
plaats, waarbij de vezels los en separaat uit de plant gewonnen worden.

De vezels hebben een bepaalde lengte afhankelijk van soort en plant. Deze vezels worden veelal
via oude textielprocessen verwerkt tot garens, en weefsels. Tegenwoordig worden er ook veel
zogenaamde non-wovens gemaakt van agrovezels. Al deze materialen vinden hun weg naar de
traditionele markten, maar tegenwoordig is er een tendens in gang gezet waarbij de natuurvezels
bovendien als versterkingsmateriaal kunnen dienen in kunststofcomposieten ter vervanging van
glasvezels. Voor toepassingen op het gebied van composieten kan gebruik gemaakt worden van
een grote verscheidenheid aan materialen. Voorbeelden hiervan zijn weefsels (verschillende
richtingen), non-wovens, garens en losse vezels. Elk van deze materialen vindt zijn eigen weg
binnen de composietwereld.

4.2 Eigenschappen van natuurvezels
Een van de belangrijkste eigenschappen van vezels voor composieten zijn de mechanische ei-
genschappen. Hieronder worden in hoofdzaak verstaan het gedrag van natuurvezels in compo-
sieten op het gebied van trek- en buigsterkte, trek- en buigmodulus (stijfheid) en de impact-
sterkte. Vooraf is lastig te voorspellen hoe een vezel zich zal gedragen, aangezien het technisch
niet mogelijk is om de buigsterkte en buigmodulus als ook de impactsterkte van een vezel te
meten. Zelfs de stijfheid in trek is van natuurvezels moeilijk te bepalen met conventionele appa-
ratuur. Voor het onderhavige onderzoek is voor de bepaling van de treksterkte de stelometertest
gebruikt. In de test zijn de volgende vezels meegenomen: gedauwroot vlas, groen vlas, warm
water root vlas, Duralin, groene hennep, cocos, jute, sisal, ramie, abaca, katoen, kenaf, rayon
experimenteel en rayon commercieel. Rayon is een kunstmatige cellulose vezel die is getest ter
vergelijking met de natuurlijk cellulose vezels. De waarden zijn weergegeven in onderstaande
figuur:
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Figuur 4.1  Treksterkte van natuurvezels en twee soorten rayon

De keuze voor het gebruik van een bepaalde vezel hangt af van verschillende factoren. Van die
factoren zijn mechanische eigenschappen, prijs en verkrijgbaarheid de belangrijkste. Voor het
onderzoek is veelal gewerkt met vlas en Duralin, waarbij vlas het voordeel heeft van de prijs en
beschikbaarheid ten opzichte van Duralin dat duidelijke voordelen biedt op het gebied van wa-
teropname en duurzaamheid. Van de andere vezels is in eerste instantie afgezien, aangezien ze
op één of meerdere vlaken minder goed presteren dan vlas en/of Duralin. Voor de exotische ve-
zels zoals cocos, jute, ramie, katoen en kenaf spelen de mechanische eigenschappen een grote
rol. Abacca lijkt een goede vezel maar scoort wat betreft de beschikbaarheid en de prijs erg
slecht. Rayon is alleen ter vergelijking meegenomen en, aangezien dit geen natuurvezel is, is er
verder geen onderzoek gedaan voor toepassingen in composieten. Rayon heeft een andere cel-
lulosestructuur en daardoor een veel lagere stijfheid. De vezel is geschikt als impact-verbeteraar.

4.3 Duralin vezels
CERES had al voor de aanvang van het Biolicht project een methode ontwikkeld om vlasvezels
beter geschikt te maken voor de toepassing in kunststofcomposieten. Met name de schimmelge-
voeligheid en de zwel van natuurvezels in vochtige lucht kunnen voor buitentoepassingen een
probleem vormen. De methode die CERES toepast is verwant aan de PLATO hout behandeling.
Hele vlasstengels worden zonder dauwroten, dus groen, in een autoclaaf in water verhit op een
temperatuur van 160 - 180ºC, daarna gedroogd en tenslotte nog eens onder atmosferische con-
dities verhit tot eenzelfde temperatuur, maar dan in droge toestand (curing). Na dit proces is de
vezel gemakkelijk van de stengel te scheiden. Van het meebehandelde stengelmateriaal, de zo-
genaamde scheven kan een volledig watervaste spaanplaat worden gemaakt. De behandelde ve-
zels nemen minder vocht op, zwellen minder en zijn weinig schimmelgevoelig. Een aantal za-
ken betreffende dit behandelingsproces zijn binnen het kader van het Biolicht project nader on-
derzocht.

4.3.1 Stoomthermolyse of waterthermolyse
Experimenten zijn uitgevoerd om het verschil tussen hydrothermolyse met stoom en met water
op de vezeleigenschappen te bepalen. Bij stoomthermolyse is minder water nodig en er komt
minder afvalwater vrij. De proefinstallatie is aangepast om naast thermolyse met water ook
stoomthermolyse uit te kunnen voeren.
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Er is eerst droog vlasstro als uitgangsmateriaal gebruikt (<10% vocht), waarbij ook de thermo-
lysetijden zijn gevarieerd. De vochtopname bij 90% RV van dit, met stoom gethermolyseerd
materiaal, bleek een stuk hoger te zijn dan die van met water gethermolyseerd materiaal, wat er
op duidt dat het effect op de duurzaamheid en zwel van het vlas veel minder is dan met water-
thermolyse.

Daarna is geëxperimenteerd met volledig nat materiaal (250% vocht). Bij thermolysetijden van
15 minuten en hoger, wordt een vergelijkbare vochtopname gehaald als bij water gethermoly-
seerd materiaal. Uit treksterkte testen blijkt echter dat stoom-thermolyse tot een minder sterke
vezel leidt. De vraag bleef in hoeverre deze sterkte-afname terug te vinden is in een kunststof
composiet. Het IAF in Reutlingen, experts op het gebied van de natuurvezels, waren van me-
ning dat dit niet persé het geval hoeft te zijn. Het IAF in Reutlingen heeft metingen verricht aan
de eigenschappen van de composieten, gemaakt met stoomgethermolyseerd en watergethermo-
lyseerd materiaal. Uit deze metingen blijkt dat de stijfheid en buigsterkte van stoomgethermoly-
seerd materiaal niet onderdoen voor die van watergethermolyseerd materiaal. Echter, de slag-
vastheid is beduidend minder. Omdat de slagvastheid toch al een zwak punt is van natuurvezels
en een verdere afname niet gewenst is, is besloten om het huidige proces met waterthermolyse
te handhaven. Een tweede overweging was dat de vezelopbrengst bij stoomthermolyse lager is
dan die bij waterthermolyse, waardoor er per saldo nauwelijks kosten te besparen zijn. De re-
sultaten van de metingen uitgevoerd in Reutlingen zijn samengevat in Tabel 4.2. Uit deze tabel
blijkt ook dat de Duralin vezels ten opzichte van gedauwroot vlas en groen vlas zeer goede re-
sultaten geven.

Tabel 4.2  Sterkte en E-mod. van composieten van epoxyhars met 70 W% groen vlas, dauwroot
vlas, met stoom en met water gethermolyseerd Duralin vlas

Vlas
behandeling

Treksterkte
MPa

Trek E-mod
GPa

Buigsterkte
MPa

Buig E-mod
GPa

Slagvastheid
mJ/mm

Groen vlas 91 14 117 6.2 19
Dauwroot vlas 104 15 140 8 21
Stoom
Behandeld vlas

100 20 149 10.8 16

L/F behandeld
Vlas

100 16 139 9.8 23

4.3.2 Terugwinning methaan uit afvalwater
Experimenten zijn uitgevoerd om via anaërobe vergisting methaan terug te winnen uit afvalwa-
ter. Anaërobe vergisting biedt belangrijke voordelen voor de economie van het proces. Niet al-
leen worden daarmee zuiveringskosten vermeden, maar ook voorziet dit systeem bijna geheel in
de energiebehoefte van het proces.

Tijdens het proces worden afbraakproducten van hemicellulose en pectine aan het vlas onttrok-
ken, welke in het afvalwater terechtkomen. Dit afvalwater kan met een standaard zuiverings-
technologie worden gezuiverd, maar het is zowel vanuit een milieuoogpunt als economisch inte-
ressanter om deze organische bestanddelen om te zetten naar methaan. Hiertoe is een kleinscha-
lige bioreactor gebouwd (in samenwerking met Triqua) met een overloop naar een bezinktank.
Vanuit deze tank wordt de vloeistof met behulp van een pomp gecirculeerd. Er is gestart met
een reactor volledig gevuld met afvalwater waaraan nutriënten zijn toegevoegd.
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Hoewel er een lange aanloopperiode was, met veelal technische problemen, lieten de resultaten
zien dat de anaërobe zuivering van proceswater goede mogelijkheden biedt. De verkregen
waarden voldoen aan de streefwaarden (namelijk 80-83% omzetting bij een reactorbelasting van
1 [kg CZV/m3 

reactor /%DS/dag]).

Ook is gebleken dat het proceswater in ieder geval aëroob afbreekbaar is. Op grond van behaal-
de resultaten is besloten om het ontwikkelingswerk voort te zetten buiten het EET programma.

4.3.3 Integratie van drogen en curen
Onderzocht is in hoeverre de droog- en nabehandelingsstap (curing) in één oven kunnen plaats-
vinden en in welk tempo er gedroogd kan worden. Normaal droogt CERES de gethermolyseer-
de vlasstengels in een kleine oven op een temperatuur van 90ºC gedurende een nacht. Er zijn
experimenten uitgevoerd met een leverancier van drooginstallaties, Schott & Meisner in Duits-
land. Hieruit is gebleken dat de droogtijd van het vlas zeer kort kan zijn (9 minuten), zelfs bij
een vochtgehalte van meer dan 250%. Hierdoor is veel minder gas nodig dan aanvankelijk ver-
wacht. Inclusief de nabehandeling is de verblijftijd van het vlas in een toekomstige droog/cure
oven circa 45 minuten.

4.3.4 Rotingsgraad van vlas
Onderzocht is in hoeverre de rotingsgraad van vlas invloed heeft op de eigenschappen van de
Duralin vezel. Ongeroot ('groen'), licht geroot en volledig geroot (gedauwroot) vlasstro is be-
handeld in het CERES proces, waarna de mechanische eigenschappen van de vezel zijn bepaald.
Uit dit experiment is gebleken dat ook licht geroot vlas tot goede eigenschappen leidt; het volle-
dig gerote vlas daarentegen is niet geschikt voor het CERES proces.

4.3.5 Massabalans en vezelopbrengst
Om een goed beeld te krijgen van de processen die zich tijdens het Duralin procédé afspelen, is
het noodzakelijk om een goede massabalans op te stellen. Dit maakt duidelijk hoe de massaver-
houding ligt tussen de ingekochte grondstoffen en het eindproduct (de Duralin vezels en vlas-
scheven) en de verliezen die zich tijdens het proces voordoen. De massabalans is opgesteld voor
1 kilo droge stof (variaties in het vochtgehalte zijn daarmee geëlimineerd). Uit de massabalans
blijkt dat tijdens het CERES proces circa 27% van de inhoudsstoffen verloren gaat: het droge
stof gewicht van het behandelde vlasstro is zodoende 73% t.o.v. van het droge stof gewicht van
het onbehandelde groene vlasstro. Overigens is dit niet uniek voor het CERES proces. Ook tij-
dens het roten van vlas (op het land of in warm water) gaan inhoudstoffen verloren. Bij het
warmwater-roten is dit circa 22%.

Onderzoek naar de mechanische onthouting van de vezels (het losmaken van de vezels uit de
stengel en de scheiding van vezels en stengelmateriaal, de scheven) is uitgevoerd in samenwer-
king met Demaitere en Depoortere, twee Belgische bedrijven. Daartoe is 500 kg Duralin stro in
hun machines bewerkt. Gebleken is dat de vezelopbrengst van door CERES behandeld vlasstro
(37%) aanzienlijk hoger is dan van gedauwroot vlasstro (gemiddeld 28%). Dit blijkt ook uit
metingen verricht met een laboratorium ‘onthoutings-apparaat’ bij het IAF in Reutlingen. Voor
Duralin vlas is één doorgang door het apparaat voldoende om een schone (d.w.z. zonder sche-
ven) vezel te krijgen, terwijl bij gedauwroot vlas drie tot vier doorgangen nodig zijn. Dit wordt
geïllustreerd in Figuur 4.3.
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Figuur 4.3  Aantal runs voor volledige onthouting van de vezel

Uit de hoge vezelopbrengst volgt dat het verlies aan inhoudstoffen meer ten koste gaat van de
scheven dan van de vezels. Dit wordt inderdaad bevestigd door chemische analyse waaruit blijkt
dat bepaalde stoffen, zoals de C5-suikers, verhuizen van de scheven naar de vezels.

Demaitere heeft 'kaardenband' gemaakt van Duralin vezels (kaardenband kan worden omschre-
ven als een continue, georiënteerde bundel vezels). Kaardeband geeft betere mogelijkheden tot
verwerking in een extruder en biedt mogelijkheden tot verwerking in een SMC-lijn, waarbij het
kaardenband ter plaatse wordt gehakseld, net zoals de huidige rovings van glasvezel. Dit laatste
bleek echter niet goed te functioneren omdat de gehakselde vezels toch nog teveel als plukjes
aan elkaar blijven klitten.

4.4 Eigenschappen van natuurvezels

4.4.1 Database: Kunststoffen versterkt met agro-vezels en –vulstoffen
Een literatuuronderzoek is uitgevoerd naar de mechanische eigenschappen van natuurvezel ver-
sterkte kunststoffen. Het onderzoek is breed opgezet en omvat diverse polymeren (PP, UP,
epoxyhars), diverse natuur-vezels (vlas, jute, kenaf) en meerdere verwerkingstechnieken (o.a.
spuitgieten, GMT, SMC). De gegevens zijn verwerkt in een database. Deze database is opge-
nomen in het voortgangsverslag van CERES BV van maart 1999. CERES heeft deze database
opgezet voor de eigenschappen van kunststoffen versterkt met agromaterialen, in het bijzonder
om Duralin vezels te kunnen positioneren ten opzichte van materialen versterkt met andere na-
tuurvezels, glasvezels of andere anorganische vulstoffen. Het gebruik van gegevens uit de open
literatuur voor een dergelijke database is echter niet zonder risico. Immers, informatie omtrent
monstervoorbereiding, gebruikte testmethoden, meetcondities, enzovoort, worden niet altijd in
de publicaties gegeven. Gezien het bovenstaande moet de informatie in de database beschouwd
worden als slechts 'indicatief en kunnen er derhalve geen 'harde' conclusies op worden geba-
seerd.

De informatie gepresenteerd in de database is verzameld uit openbare literatuur: publicaties,
symposiumverslagen, brochures, enz. Een klein deel van de data is afkomstig van de rapportage
van door en voor CERES uitgevoerd werk, TU-studenten, of instituten. Gezien het beoogde
toepassingsgebied voor agromaterialen, denkende aan de prijs/kwaliteits-verhouding en tempe-
ratuursbeperkingen van agromaterialen, zijn voornamelijk data opgenomen van materialen met
onverzadigd polyesterharsen (UP) of polypropeen (PP) als matrix polymeer. De literatuurdata
zijn in een enkele file verwerkt met Microsoft Excel. Dit geeft de mogelijkheid om gemakkelijk
specifieke gegevens uit te lichten en separaat te presenteren. Vanuit de subfile 'alle data' is al
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een uitsplitsing opgenomen voor producten versterkt met 2-D matweefsels, korte vezels en vul-
stoffen. Voor composieten met unidirectionele vezelversterking is een aparte subfile opgeno-
men. De data base is opgenomen in eerder verschenen Voortgangsrapportage.

Eigenschappen van agromaterialen:
Op basis van de data is een inschatting gemaakt van het potentiële niveau van sterkte en modu-
lus (stijfheid) wat mogelijk haalbaar is bij versterking van kunststoffen met agrovezels, met na-
me Duralin en dauwroot vlasvezels. Uit praktische overwegingen is gekozen voor een beoorde-
ling op basis van de vezelconcentratie in gewichtsprocenten.

4.4.2 Composieten van onverzadigd polyesterhars versterkt met vlasmat
Bij een vezelconcentratie van 25-30 W% lijkt op grond van de data uit de database een buig-
sterkte van 80-90 MPa en een modulus van 7-9 GPa haalbaar voor een goede kwaliteit vlasmat.
De geschatte sterkte van vlas-UP composietmateriaal is ongeveer de helft tot tweederde van die
van een gemiddeld SMC met een zelfde concentratie (W%) glasvezels. De buigmodulus van
vlasversterkte UP-hars ligt op een goed niveau en benadert het stijfheidsniveau van SMC met
glasvezels. De geschatte sterkte- en stijfheidswaarden van met vlasmat versterkte UP-composiet
materialen kunnen mogelijk nog wat hoger worden, wanneer het vezelmateriaal en de harscom-
positie optimaal op elkaar worden aangepast, zoals dat bij SMC is gedaan. Ook het gebruik van
specifiek voor agrovezels geschikte toeslagstoffen en additieven draagt bij aan verbetering van
de producteigenschappen.

4.4.3 Polypropeen versterkt met vlasvezels
Bij versterking van PP met agrovezels is een goede hechting van cruciaal belang. De hieronder
gegeven schatting van eigenschappen is daarom gebaseerd op goed gehechte vezels; het basis-
materiaal is PP-homopolymeer.

Bij een concentratie van 30 W% goed gefibrilleerde lange vlasvezels (lengte minimaal 50mm)
of vlasmat lijkt een buigsterkte van 80 MPa en een -modulus van 6 GPa haalbaar te zijn. De
treksterkte voor dergelijke NMT-composieten zal omstreeks 50 MPa kunnen liggen bij een
trekmodulus van ca 6 GPa.

De modulus van NMT is daarmee zelfs iets hoger dan die van GMT bij een gelijk vezelgehalte
(W%). Ook de sterkte van NMT ligt op een behoorlijk hoog niveau maar ligt op iets meer dan
de helft van die van GMT.

Bij gebruik van korte vezels zal het niveau van eigenschappen lager zijn dan hierboven ge-
schetst. Vooral door 'high speed injection moulding' kan de gemiddelde lengte van de vezels
flink zijn afgenomen t.o.v. die in het granulaat. De oriëntatie van de vezels door het spuitgieten
heeft daarentegen een positief effect op de producteigenschappen. Voor composieten met ge-
middeld korte vezels zullen er in de praktijk relatief grote verschillen in eigenschappen kunnen
voorkomen voor een zelfde basisproduct.

Het bovenstaande in acht nemende kan er voor gespuitgiete producten van PP-homopolymeer
met 30 W% kort vlas een buigsterkte tussen 50 MPa en 70 MPa worden verwacht bij een stijf-
heid van 3,5 tot ca 5 GPa. De trekmodulus zal op ongeveer hetzelfde niveau liggen als de buig-
modulus bij een treksterkte tussen 40 MPa en 60 MPa.
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4.5 Beschikbaarheid van natuurvezels

4.5.1 Dauwroot vlasvezels
Dauwroot vlasvezels kunnen betrokken worden bij Van De Bilt Zaden Sluiskil. Voor de leve-
ring van 100 ton vezels, in klodden, als lange vezel of gehakseld, is dit bedrijf in staat dit binnen
een aantal maanden te leveren. Er zijn in Duitsland verschillende bedrijven die non-woven
vlasmatten kunnen leveren (zie onder ‘andere vezels’). Isovlas in Wieuwerd heeft de productie
gestaakt. Heraklith levert isolatie vlasmatten gemaakt van vlasvezels.

4.5.2 Duralin vlasvezels
CERES is de commerciële productie aan het voorbereiden en verwacht de eerste 100 tonnen in
2002 te kunnen leveren. Dit is mede afhankelijk van de zekerheid van een aantal te verwachten
orders. Momenteel ziet dat er positief uit. CERES kan dan gehakselde Duralin vezels, gehakseld
Duralin stro en Duralin scheven als vulmiddel leveren. Non-wovens van Duralin vezels is mo-
gelijk, maar die moeten elders worden gemaakt.

4.5.3 Andere vezels
Jute vezels kunnen betrokken worden via NJI. Hennep vezels kunnen geleverd door Hempflax,
en Hempron in Oude Pekela. In Duitsland zit het bedrijf Vernaro, in Gardelegen dat hennepve-
zels levert voor de automobiel industrie. Vezels worden geleverd als warhennep, gehakseld en
zo nodig gecottoniseerd. Non-wonens moeten betrokken worden bij speciale non-woven fabri-
kanten zoals Seeber SysteemTechnik, Laroche, Polyvlies GmbH&Co, Procotex e.a.

4.6 Vezelbewerkingen
De zwel van de Duralin vezels in vocht is tot een niveau teruggebracht, dat voor de meeste toe-
passingen geen problemen meer oplevert. Echter willen we deze vezels ook kunnen toepassen
voor carrosserie delen met een klasse A-finish, dan moet de zwel nog verder worden geredu-
ceerd. CERES heeft dit goed zichtbaar gemaakt door composieten te maken met één glanzend
oppervlak. Dit werd bereikt door in de mal waarin de composiet gemaakt wordt een glansplaat
van roestvrij staal te leggen. Wanneer een composiet met onverzadigde polyester (UP) en vlas
uit een mal met een glansplaat komt is het composiet oppervlak glanzend en vlak als een spie-
gel. Echter als deze composietplaat in een vochtige ruimte met 90%RV wordt gebracht, ziet
men na een dag al de vezels opzwellen en de glans bederven.

Met deze methode als graadmeter heeft CERES een reeks proeven uitgevoerd met toevoegingen
van surfactants, hechtmiddelen, extra styreen, waterglas en dergelijke, om te zien of de zwel
verder te reduceren was. Alleen de curing conditie in het Duralin proces gaf enig resultaat. Door
de curing in onverzadigde stoom uit te voeren in plaats van in stikstof of in lucht nam de kris-
talliniteit van de cellulose in de vezel toe en daarmee de zwel af. Dit is een methode die een-
voudig in de procesvoering van het Duralin proces is uit te voeren. Helemaal afdoende is echter
ook deze methode niet. Waarschijnlijk is een klasse A-finish zoals getest bij de auto-industrie in
de ‘Schwitzwassertest’ (twee weken bij 40ºC en 95%RV) met natuurvezels niet of zeer moeilijk
realiseerbaar.
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5. OPTIMALISEREN VAN DE VEZELMATRIX-INTERACTIE

5.1 Inleiding
In de wereld van de composieten zoeken onderzoekers en technici naar de best mogelijke ve-
zelmatrix hechting. Dit wordt gedaan met het doel om de composieten zo goed mogelijk te laten
presteren op het gebied van mechanische eigenschappen. Het idee hierachter is om de krachten
die op de (zwakkere) matrix uitgeoefend worden zo efficiënt mogelijk door te geven naar de
(sterkere) vezels. Deze vezels zijn veel beter in staat om de krachten die op het materiaal komen
te staan te verwerken, waardoor een sterker materiaal ontstaat.

Naast de positieve kanten van een verbeterde hechting heeft het vaak negatieve effecten op bij-
voorbeeld de impactsterkte. Het materiaal wordt door de hechting brosser, waardoor het materi-
aal minder energie kan dissiperen. Naast de positieve gevolgen voor sterkte zowel in trek als in
buig als theoretisch in compressie en de negatieve gevolgen voor de impactsterkte, heeft vezel-
matrixinteractie in principe geen effect op de stijfheid van het materiaal. De stijfheid wordt ook
wel gedefinieerd als de weerstand tegen kleine belasting (in het elastisch gebied van de kracht-
rek komme). Hierdoor wordt bij een stijfheidsmeting het monster niet zodanig belast dat vezel-
matrix-interactie een rol speelt. Het gebrek aan vezelmatrix interactie wordt duidelijk zichtbaar
met een SEM. Indien ingezoomed wordt op het breukoppervlak valt een aantal dingen op. Ten
eerste het onderscheid tussen vezels en hars. De vezels zijn goed zichtbaar en steken een klein
beetje uit het oppervlak. De matrix zit daarom heen en is in het geval van SMC een polyester
hars gevuld met krijt. Tussen de vezel en de matrix zit ruimte. Het is deze ruimte die laat zien
dat er op die plaatsen geen hechting plaatsvindt tussen de vezel en de matrix. Ten tweede valt de
mate waarin de vezel uit de matrix getrokken is op. Indien de vezel en de matrix geen zgn. pull-
out vertonen betekent dat dat de vezel en de matrix op hetzelfde moment gebroken zijn, wat
duidt op een goede hechting. Indien de vezel uit de matrix getrokken wordt voor deze breekt
duidt dat op een minder goede hechting. Dit is goed te zien in onderstaande figuur:

Figuur 5.1  Detailopname (1010 × vergroot) van gezwingelde vlasvezel (links), Duralin
vezel(midden) en glasvezel (rechts) in SMC-materiaal

Vezelmatrixinteractie is op een aantal manieren te bereiken. De meest gebruikte technieken zijn:
• chemische modificatie van de vezels,
• ent-polymerisatie aan de vezel,
• plasma behandeling van de vezels,
• mechanische hechting,
• modificatie van het matrixmateriaal.
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Tijdens dit project is gebruikgemaakt van 3 van deze methoden, nl. chemische modificatie van
de vezel, ent-polymerisatie en modificatie van het matrixmateriaal. Plasma behandelingen en
mechanische hechting zijn niet gebruikt in dit onderzoek, omdat deze technieken de vezel dus-
danig verzwakken dat het versterkende effect van de vezel teniet gedaan wordt in het composiet.
Bij plasma behandelingen wordt gebruik gemaakt van een geïoniseerde gasfase, waarmee de
vezel in contact gebracht wordt en die erg reactief is ten opzichte van de vezel. Dit veroorzaakt
een verzwakking van de vezel. Het bevorderen van de mechanische hechting komt veelal neer
op het opruwen van het oppervlak van de vezel, waardoor de vezel in de matrix vast kan komen
te zitten. Ook deze techniek is erg schadelijk voor de sterkte van de vezel. In Paragraaf 5.2 zul-
len in het kort de andere technieken besproken worden en tevens zullen de belangrijkste resul-
taten vermeld worden.

5.2 Chemische modificatie
Chemische modificatie van natuurvezels wordt gedaan met chemische verbindingen die aan de
ene kant reactief zijn ten opzichte van de vezel en aan de andere kant of reactief zijn, of op zijn
minst interactie vertonen. Dit heeft in het geval van verschillende harssystemen tot gevolg dat in
principe voor elk systeem een andere route gevolgd moet worden. Het voert te ver om hier uit te
leggen dat een onverzadigde polyesterhars en een epoxyhars chemisch gezien totaal verschil-
lende benaderd moeten worden. In dit project is vooral onderzoek verricht naar het polyester
systeem. Hierbij is het onderzoek geconcentreerd op een Maleïnezuur anhydride modificatie
volgens het volgende proces.

Figuur 5.2  Modificatie natuurvezel met maleinezuuranhydride

De dubbele binding die na de reactie over blijft kan reageren met het styreen uit de polyester-
hars, waardoor er chemische hechting ontstaat. Dit is tevens te bereiken met andere systemen
waaronder het volgende:

Figuur 5.3  Modificatie natuurvezel met chloromethylstyreen

Chloromethylstyreen reageert met OH-groepen van cellulose waarna de vinylgroep mee-
polymeriseert met de styreenpolymerisatie. Op deze wijze wordt een chemische binding verkre-
gen tussen het cellulose van de vezel en de matrix.
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Het feit dat amines de uitharding van polyesterharssystemen katalyseren heeft ertoe geleidt om
onderzoek te verrichten naar melamine-formaldehyde systemen, waarvan bekend is dat ze goed
als cellulose binder werken (spaanplaten etc.). Uitharding van Melamine formaldehyde vindt als
volgt plaats:

Figuur 5.4  Uitharding van melamine formaldehyde

Melamine formaldehyde is een wateroplosbare hars die goed in de vezels impregneert, alwaar
het later uithardt en voor fysische binding zorgt tussen vezel en matrix.

5.3 Ent-polymerisatie vanaf de vezel
Met de term ent-polymerisatie vanaf de vezel wordt bedoeld dat er polymerisatie-initiatie plaats
vindt vanaf de vezel door het koppelen van een initiator aan de vezel. Hiervoor is gezocht naar
een radicaalintitiator met chemische reactieve groepen die gebruikt kunnen worden om het mo-
lecuul aan de vezel te koppelen. 4,4’-azobis(4-cyanovaleric acid) (1), ACVA is een radicaalini-
tiator met twee reactieve zuurgroepen die gebruikt kunnen worden om het molecuul chemisch te
koppelen aan hydroxyl-groepen1, zoals die ook op de vezel aanwezig zijn.

Figuur 5.5  4,4’-azobis(4-cyanovaleric acid)

Wanneer de gemodificeerde vezel verhit wordt, zal een radicaal gevormd worden dat kan reage-
ren met onverzadigde monomeren, zoals aanwezig in polyesterhars. Ook kan de vezel op deze
manier gemodificeerd worden met lange, polymere zijketens die de vezel een verbeterde inter-
actie met een polymeer matrix materiaal moeten geven. Er zijn verschillende manieren getest
om ACVA aan de vezel te koppelen.

                                                
1 (a) Tsubokawa, N.; Kobishiba, M. J. M.S.-Pure Appl. Chem. 1997, A34, 2509. (b) Hayashi S.; Iida, T.; Tsubokawa,

N. J. M.S.-Pure Appl. Chem. 1997, A34, 1381. (c) Prucker, O.; Rühe, J. Macromolecules, 1998, 31, 592.
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5.3.1 DCC-koppeling van ACVA aan vezel
Voordeel van een DCC-koppeling is dat de reactie bij kamertemperatuur uitgevoerd kan wor-
den, zodat de azo-verbinding intact blijft. De koppeling van een carboxylgroep met een secun-
dair alcohol is eerst getest in een modelreactie (Figuur 5.12). Isopropanol is gebruikt als model-
stof voor een secundair alcohol.

Figuur 5.6  Vorming van diester (2)

In deze reactie wordt Dicyclocarbodiimide (DCC) gebruikt als koppelingsreagens en Dime-
thylaminopyridine (DMAP) als katalysator. Het blijkt dat de reactie alleen onder droge condities
plaats vindt. Vorming van het reactieproduct is aangetoond met TLC. Onder niet-droge condi-
ties wordt vorming van het reactieproduct niet waargenomen.

Omdat droge condities moeilijk realiseerbaar zijn voor de modificatie van vezels, is gekozen
voor een andere modificatie methode.

5.3.2 Koppeling van ACVA aan vezel via zuurchloride
ACVA kan omgezet worden in het overeenkomstige dizuurchloride (3) met behulp van fosfor-
pentachloride (PCl5) of thionylchloride (SOCl2).

Figuur 5.7  Dizuurchloride van ACVA

Als modelreactie is (3) veresterd met isopropanol in CH2Cl2 in aanwezigheid van triethylamine
(TEA). Vorming van di-ester (2) werd aangetoond met FT-IR en NMR. Vervolgens werd onge-
zuiverd (2) gebruikt om styreen te polymeriseren in tolueen: 1% van (2) in een mengsel van
25% styreen en 75% tolueen (Figuur 5.11).

Figuur 5.8  Polymerisatie van styreen door di-ester-vorm van ACVA (2)

Met behulp van FT-IR werd vorming van (4) aangetoond. Met dit product werd aangetoond dat
veresterd ACVA nog voldoende reactiviteit heeft om polymerisatie van styreen te initiëren.
Wanneer de initiator op identieke wijze aan de vezel gekoppeld zou worden, zou de initiator de
ent-polymerisatie van styreen of de uitharding van de hars kunnen initiëren.

(4)

O

O
NC CH3O

O
CH3 CN

polystyreen
80-90C

styreen/tol
(2)

O

O
CH3 CN

N N
O

O
NC CH3

ACVA + ipo

THF

DCC
DMAP (2)

O

Cl
CH3 CN

N N
O

Cl
NC CH3

(3)



ECN-C--01-036 33

Acetylchloride werd als modelreactie gekoppeld aan gedroogde vlasvezel in CH2Cl2 in aanwe-
zigheid van TEA. Hoewel analyse met FT-IR aan vezel moeilijk is, kon een piekje bij 1736 cm-1

waargenomen worden hetgeen een aanwijzing kan zijn voor de vorming van esterverbinding (5)
(Figuur 5.12).

Figuur 5.9  Acetylering van vlasvezel

Derhalve werd (3) onder identieke condities veresterd tot (6) met gedroogde vezels (Figuur
5.13).

Figuur 5.10  Acylering van vlasvezel met dizuurchloride van ACVA (3)

Na opwerking van het reactieproduct kon echter met FT-IR geen verschillen waargenomen
worden ten opzichte van gewone vezel. Reactie van gemodificeerde vezel (6) in styreen/tolueen
gaf geen gewichtstoename als gevolg van een mogelijke ent-reactie. Hieruit werd geconcludeerd
dat het op deze manier niet mogelijk is om radicaalinitiator ACVA aan de vezel te koppelen.

5.3.3 Koppeling van ACVA aan vezel via gemengd anhydride
Een veel gebruikte methode om verbindingen met een reactieve carboxylgroep te koppelen aan
een natuurvezel loopt via het gemengd anhydride. Deze methode is toegepast om verschillende
vetzuren te veresteren met vezels.2 In dit project is ACVA gemengd met trifluoroazijnzuuran-
hydride (TFAA) waardoor verbinding (7) gevormd wordt die in situ verder reageert tot (6) on-
der afsplitsing van trifluorazijnzuur (Figuur 5.11).

Figuur 5.11  Koppeling van ACVA met vezel door middel van gemengd anhydride

Hierbij moet een overmaat van ACVA (1) gebruikt worden ten opzichte van TFAA omdat an-
ders acetylering van de vezel met TFAA plaats vindt. Na opwerking van de vezel werd in het
FT-IR spectrum een zeer klein piekje bij 2243 cm-1 waargenomen hetgeen kenmerkend is voor
de aanwezigheid van een CN-groep. Mogelijk dat verbinding (6) gevormd is, hoewel de aanwe-
zigheid van de esterbinding met FT-IR niet eenduidig aangetoond kon worden.

                                                
2 (a) Hamaleinen, C.; Wade, R.H.; Buras, E.M. Textile Research J. 1956, 168. (b) Morooka, T. et al. J. Appl. Pol.

Sci. 1984, 29, 3981.
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5.4 Enten op vezel d.m.v. ozon
Zoals in de inleiding vermeld is, kan de interactie tussen vezel en matrix ook verbeterd worden
door op de vezel een polymeer te enten dat voor een fysische verankering zorgt met de hars.
Polystyreen, dat oplost in het reactieve oplosmiddel styreen, is een dergelijk polymeer. Door ra-
dicalen te genereren aan het vezeloppervlak en deze te gebruiken als initiator voor de polymeri-
satie van styreen, wordt een vezel verkregen waaraan polystyreen chemisch verankerd zit. Door
vezels met ozon te behandelen, kunnen hydroperoxide groepen gevormd worden die gebruikt
kunnen worden als initiator voor de radicaalpolymerisatie.3

De ozon behandeling van de vezels is onder identieke condities uitgevoerd als beschreven in re-
ferentie 3b. Als testreactie werd acrylamide vervolgens op de vezel gegraft (Figuur 5.12). De
aanwezigheid van Fe2+ blijkt bevorderlijk te zijn voor de graft-reactie, maar voornamelijk om
homopolymerisatie te beperken. Onder optimale condities kon 24% polyacrylamide op de vezel
gegraft worden.

Figuur 5.12  Productie van cellulose radicalen en graftpolymerisatie van acrylamide

Uitgaande van vergelijkbare condities, bleek het ook mogelijk te zijn om styreen op de vezel te
graften. Hiertoe werden ozon-behandelde vezels in een emulsie van 10% styreen in water bij
80oC gedurende 3h verhit. Na opwerking van de vezel door wassen met tolueen en soxhlett-
extractie met THF bleek een graftpercentage van 14% behaald te zijn. Nadeel van een ozonbe-
handeling is dat de mechanische eigenschappen van de vezel verslechteren.

Tijdens het onderzoek naar de ent-reacties is verschillende malen aangetoond dat het voorge-
stelde systeem kansen biedt. In het geval van ACVA is er alleen een nadeel dat het een redelijk
omslachtig proces is waardoor het duur wordt en bij het ozonbehandelingsproces blijkt dat de
vezelsterkte terug gaat. Nader onderzoek is noodzakelijk om hier de optimale balans te vinden
tussen vezeleigenschappen en reactiviteit t.o.v. de hars.

                                                
3 (a) Simionescu, C.I.; Oprea, S. J. Pol. Sci. Part C 1972, 37, 251. (b) Karlsson, J.O.; Gatenholm, P. Polymer, 1997,

38, 4727.
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5.5 Modificatie van de hars
Naast modificatie van de vezel en initiatie vanaf de vezel is het tevens mogelijk om de hars aan
te passen aan de vezel. Dit si in theorie de meest economische manier omdat hiervoor geen extra
processtap ingebouwd hoft te worden. Het principe van een polyesterhars werkt als volgt. De
onverzadigde polyesterhars hardt uit door een reactie van het onverzadigde polyester met
styreen (zie Figuur 5.). Een mogelijkheid om de hechting tussen de hars en de vezels in het
composiet te verbeteren is door het aan de hars toevoegen van een co-monomeer, welke uithardt
met de hars en fysisch dan wel chemisch bindt met de vezel. Voorbeelden van co-monomeren
zijn maleïnezuur anhydride, 4-vinylpyridine, polyethyleenglycol acrylaat en polypropyleengly-
col acrylaat (zie Figuur 5.13). Door het inbouwen van een extra co-monomeer, ontstaat er tussen
de polyesterketens een co-polymeer.

Figuur 5.13  Reactieschema van onverzadigde polyester en eventuele co-monomeren

In het onderzoek zijn de hiervoor beschreven drie zaken uitvoerig aan bod gekomen. Het heeft
dan ook geen zin om alle experimenten te bespreken die uitgevoerd zijn. Uit verschillende expe-
rimenten is gebleken dat er wel degelijk invloed is op de mechanische eigenschappen. In het ge-
val van modificatie van de vezel met maleïnezuur anhydride zijn behoorlijke verbeteringen in
sterkte waargenomen. Een zeer opvallende waarneming werd gedaan met melamine formalde-
hyde hars. De vezels werden geïmpregneerd met de melamine hars, waarna ze geïmpregneerd
werden met de polyesterhars. Uit metingen bleek dat de compressiesterkte met een factor 3 toe-
nam, maar dat tegelijkertijd de treksterkte van het materiaal afnam tot de helft. Hierna is aan dit
systeem nog veel onderzoek gedaan om de treksterkte te bevorderen, maar uiteindelijk is met
dat onderzoek gestopt. Een veelbelovende, maar op dit moment te dure techniek is het enten van
vezelsmateriaal met initiatoren die UP-harsen kunnen crosslinken. Hierbij zijn goede resultaten
gehaald en is aangetoond dat de initiator chemisch geënt zit op het oppervlak van de vezel. Het
toevoegen van chemische stoffen aan het reactiemengsel ten behoeve van de hechting bleek
minder potentie te hebben dan verwacht. Het diffunderen van de chemicaliën naar het oppervlak
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van de vezel blijkt niet effectief genoeg te verlopen om een duidelijke verbetering van de eigen-
schappen waar te nemen. Dit is te verklaren door de hogere viscositeit van het reactiemengsel en
het feit dat bij hogere temperatuur gelijk twee reacties plaats moeten vinden namelijk koppeling
met de vezel en crosslinking van de polyester hars, waarbij de laatste waarschijnlijk favoriet is,
aangezien deze in homogene reactieomstandigheden plaatsvindt in plaats van heterogene, zoals
het geval is bij reactie met de vezel.

Concluderend kan gezegd worden dat verbetering waarneembaar is door verschillende behan-
delingen op verschillende wijze. De manier van belasting van het product gedurende zijn le-
vensfase zal deels bepalend zijn voor de te volgen strategie.
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6. ECOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN LICHTGEWICHT
TOEPASSINGEN

6.1 Inleiding
Biolicht beoogt de ontwikkeling van ‘milieuvriendelijke materialen’ ten behoeve van de trans-
portmiddelen industrie. Door gebruik te maken van lichte materialen in voertuigen wordt de
milieudruk tijdens de gebruiksfase (het brandstofverbruik en vrijkomende emissies) geredu-
ceerd. Door toepassing van integrale ketenanalyse (LCA) is het mogelijk een goede en betrouw-
bare afweging te maken tussen verschillende productalternatieven aan de hand van de milieu-
belasting in verschillende fasen in de keten. Hierbij is gebruik gemaakt van de Eco-indicator 95
methodiek.

 De doelstelling van de vergelijkende ecologische studie voor spoilers luidt: ‘bepaling van de
milieueffecten als gevolg van de vervanging van glasvezels door natuurvezels in composietma-
terialen, toegepast in transportvoertuigen’.
 
 Als functionele eenheid van de LCA-studie is gedefinieerd:

 ‘De productie, het gebruik en de afdanking van één spoiler’.
 
Ten aanzien van het gebruik en afdanking zijn een 16-, 28- en 40-tons voertuig in de analyse
betrokken.

6.2 Productiefase
Van alle grondstoffen in een conventionele GVK spoiler veroorzaakt het harssysteem veruit de
grootste ecologische impact, gevolgd door de glasroving. Het vulmiddel heeft, gerelateerd aan
de toegepaste hoeveelheid, een geringe ecologische invloed. Binnen de studie zijn alle
invloeden van natuurvezels zoals teelt (incl. gebruik pesticiden), oogst en
behandeling/verwerking van de vezels onderzocht. In Tabel 6.1 worden de natuurvezels t.o.v. de
glasvezel vergeleken.

Tabel 6.1  Vezelvergelijking (Eco-indicator score per 1 kg vezel)
Vezelsoort Ecologische impact [mPt]

Glasvezel 2,22
Vlas-, hennep en jutevezels 0,893-1,22
Duralin vlasvezels geproduceerd door CERES 1,59
Tropische vezels Abaca en Sisal 1,67

De ecologische score van vlas (hennep en jute zijn vergelijkbaar) ligt relatief laag, vooral indien
het hekelen van de vezels niet noodzakelijk is. De Duralin-vezel heeft ten opzichte van deze
vezels een hogere milieu-impact als gevolg van het energiegebruik tijdens de behandeling
(verduurzaming) van de vezels. De tropische vezels scoren hoog door de transport-invloeden.

Een spoiler geproduceerd met natuurvezel SMC valt ecologisch gezien beter uit dan een spoiler
op basis van glasvezel SMC (zie Figuur 6.1). Het verschil is circa 25 procent. De waarden van
SMC op basis van de verschillende natuurvezels ontlopen elkaar nauwelijks.
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Figuur 6.1  Productie spoilers op basis van glasvezel en natuurvezels

6.3 Gebruiksfase
Binnen de gebruiksfase zijn de volgende uitvoeringen van transportvoertuigen4 onderzocht:
• zonder spoiler (kaal voertuig als basis voor berekeningen),
• met spoiler op basis van glasvezel SMC,
• met spoiler op basis van natuurvezel SMC.

De gewichtsbesparing van één spoiler, bij toepassing van natuurvezels ten opzichte van
glasvezels, bedraagt ruim één kilogram (12-15 W%). De milieuwinst gedurende de eerst 5 jaren
van de gebruiksfase is 1 [Point Eco-indicator] en lijkt verwaarloosbaar ten opzichte van het
totaal, maar men moet zich 2 belangrijke zaken gerealiseren bij de interpretatie van deze
resultaten:
• De gewichtreductie is bij een kleine component zeer gering. Het vervangen van grote

componenten heeft een zeer grote gewichtsverlaging (en tevens brandstof- en
emissiereductie) tot gevolg.

• De productie van de spoilers hebben een ecologische invloed van 0,047 tot 0,064 [Pt].

In Figuur 6.2 en Tabel 6.2 worden de ecologische invloeden gekwantificeerd.

                                                
 4 Voor de gebruiksfase zijn de volgende belangrijke parameters vastgesteld:
• In de studie zijn de transportvoertuigen van 16 ton, 28 ton en 40 ton  opgenomen.
• 1e levensduur 5 jaar, totale levensduur 20 jaar (respectievelijk 600.000 en 2.000.000 km)4.
• Gemiddelde beladingsgraad transportvoertuigen 62,7%.
• Per rit te transporteren hoeveelheid afhankelijk van type voertuig in combinatie met bela-

dingsgraad.
• Het uitgangsjaar van de LCA is 1998.
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Figuur 6.2  Eco-indicator scores [kPt] 1e levensfase 16 tons voertuig (5 jaren in West-Europa)

Tabel 6.2  Eco-indicator scores [Pt] gebruik tijdens eerste 5 jaren
Uitvoering TPV Eco-indicator score [Pt]

16 tons voertuig, zonder spoiler    2094
16 tons voertuig, incl. spoiler -20 = 2074
16 tons voertuig, incl. flaxspoiler -1 = 2073

6.4 Afdankfase
Binnen het onderzoek is de verbranding van spoilers op basis van glasvezel en vlasvezel SMC
doorgerekend aan de hand van een rekenmodel afvalverwerking in een AVI. Bij verbranding
vindt energieterugwinning plaats, wat de ecologische score in positieve zin beïnvloedt. Van de
spoiler op basis van glasvezel SMC kan in totaal ca. 20% van de milieu-impact van de produc-
tiefase tijdens de eindverwerking worden ‘teruggewonnen’ (zie Figuur 6.3 en Figuur 6.4).

Bij gebruik van natuurvezels wordt ten gevolge van de koolstofkringloop een lagere CO2-
emissie gerealiseerd. Tijdens de eindverwerking van een natuurvezelspoiler kan globaal 40%
van de milieu-impact ten gevolge van de productiefase worden ‘teruggewonnen’.

Uit de vervolgstudie ‘Verwerkingstechnieken voor spoilers van glas- en natuurvezelversterkte
kunststoffen’ blijkt dat de verwerkingsopties voor de materialen elkaar nauwelijks ontlopen. Bij
verwerking in de cementindustrie blijft echter geen restafvalstroom over waar een nabewer-
kingstechniek voor ontwikkeld moet worden.
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Figuur 6.3  Productie en verbranding van spoiler gebaseerd op GVK [mPt]

Figuur 6.4  Productie en verbranding van spoiler gebaseerd op NVK [mPt]
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6.5 Conclusie
De milieu-impact van GVK spoiler wordt voor 40% toegekend aan het productieproces en 50%
en het grondstofgebruik. De belangrijkste grondstoffen zijn vervolgens het harssyteem en de
glasroving, met een gezamenlijk aandeel van 80%5. De vlasvezel scoort beter dan de overige
natuurlijke vezels en aanzienlijk beter dan de glasvezel. Door de grote invloed van andere
grondstoffen vallen deze verschillen echter weg bij toepassing van de vezels in een product

Over het totale leven gezien neemt de gebruiksfase ruim 95% van de totale milieu-impact voor
haar rekening (brandstofverbruik en vrijkomende emissies). Dit wordt grafisch weergegeven in
Figuur 6.5.

Bij verwerking van glasvezel SMC wordt ca. 20% van de milieu-impact, veroorzaakt tijdens
productie, teruggewonnen. Voor natuurvezel SMC geldt een terugwinning van 40%. De voor-
delen van natuurvezels, bij thermische verwerking, ten opzichte van glasvezels, is de extra ener-
gieterugwinning, de lage massa asrest en nulemissie CO2 ten gevolge van de koolstofkringloop.

De gewichtreductie bij toepassing van een vlasvezelspoiler (1,022 [kg]) kan vertaald worden
naar reductie van de milieu-impact (1,02 Ecopoint). Geconcludeerd wordt dat per kilogram ge-
wichtreductie de Eco-indicator over de 1e levensfase (5 jaar) met 0,998 [Pt] zal verlagen.

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat onnauwkeurigheden in aannames, door vergelijking van
producten, geen invloed uitoefenen op het eindresultaat.

Figuur 6.5  Ecologisch profiel totale levensduur

                                                
5 Geldt voor zowel de glasvezel als natuurvezel versterkte spoiler.
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7. KOSTEN ASPECTEN LICHTGEWICHT TOEPASSINGEN

7.1 Inleiding
Naast de levenscyclusanalyse is in het kader van het Bio-licht project de LCC-analyse (Life Cy-
cle Costing) voor spoilers uitgevoerd. In een LCC worden alle kosteninvloeden (zowel positief
als negatief) tijdens de productie-, gebruiks- en afdankfase vastgesteld en geanalyseerd. Bedrij-
ven kunnen LCC als beleidsbepalend instrument hanteren, waarbij de analyse in kostenbespa-
ringsmogelijkheden resulteert De keuze voor een bepaalde ingreep in de bedrijfsvoering wordt
zodoende op economische gronden onderbouwd. Deze LCC analyse beoogt het verkrijgen van
inzicht in kostenposten en opbrengsten van spoilers gedurende de totale levenscyclus.

7.2 Doelstelling en invulling LCC-methode
 De doelstelling van de vergelijkende LCC-studie voor spoilers op transportvoertuigen luidt:

 ‘Bepaling van de kosteneffecten tijdens productie gebruik en afdanking als gevolg van
de vervanging van glasvezels door natuurvezels in composietmaterialen, toegepast in
transportvoertuigen.’

 
Na het uitvoeren van de LCC-studie voor de component spoiler kan de LCC-methode in andere
casestudies in het kader van het Bio-licht project worden toegepast. De primaire doelgroepen
van het project zijn de kunststofverwerkende industrie, carrosseriebouwers en
projectparticipanten. Secundaire doelgroepen zijn:
• fabrikanten van producten waarbij dezelfde materialen en grondstoffen worden toegepast,
• transporteurs.

De gebruikte LCC-methode is ontwikkeld vanwege het ontbreken van een duidelijke structuur
voor uitvoering van een economische analyse over de gehele levensfase, van wieg tot graf. Door
invulling van de methode kunnen op relatief eenvoudige wijze de economische invloeden, die
betrekking hebben op het onderzochte product, worden bepaald. De structuur is flexibel
aangezien ze projectspecifiek kan worden opgesteld en aangepast, hierdoor is de LCC-methode
toepasbaar voor economische studies op een breed scala aan producten. De methode omvat 6
belangrijke fasen welke van belang zijn in de levenscyclus van een product, namelijk analyse op
het gebied van:
• onderzoek & ontwikkeling,
• infrastructuur,
• management,
• productiefase,
• gebruiksfase,
• afdankfase.

De verschillende fasen in de LCC-methode hebben een vaste nummering om een duidelijke
structuur in de methode aan te brengen en de herkenbaarheid van de LCC-methode te vergroten.

De productiefase binnen de LCC omvat de grond- en hulpstoffen, productiemiddelen, hulpcom-
ponenten, energiegebruik, vrijkomend afval en emissies. In de praktijk zullen de financiële in-
vloeden binnen de productiefase tot uitdrukking komen in de uurtarieven van productiemiddelen
en arbeid en/of de kostprijs van het eindproduct.
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De LCC voor spoilers wordt uitgebreid voor grond- en hulpstoffen, duurzame productiemidde-
len en vrijkomend afval, aangezien deze onderdelen nader gespecificeerd kunnen worden. De
transport- en productiekosten van grond- en hulpstoffen zijn geïntegreerd in de aankoopprijs
van de betreffende stof. Onderhoud en afschrijving van duurzame productiemiddelen, gebruik
van randapparatuur en nabehandeling van geproduceerde producten zijn in de uurtarieven van
de duurzame productiemiddelen verwerkt.

Tijdens de gebruiksfase heeft een spoiler (op basis van glasvezel) reductie op brandstofverbruik
en vrijkomende emissies tot gevolg. Een spoiler op basis van natuurvezel zal door gewichtsver-
laging extra bijdragen aan deze brandstof- en emissiereductie. De winst door verlaging van
brandstofverbruik wordt berekend aan de hand van de huidige dieselprijs. De winst door emis-
siereductie wordt berekend aan de hand van de ECN-studie ‘(Economische) weegfactoren van
luchtverontreiniging’. De kosten ten gevolge van verschillende soorten luchtverontreiniging
komen voor rekening van de overheid en worden vanuit dat oogpunt sociale kosten genoemd.

Na de levensduur zal het product van vezelversterkte kunststof worden afgedankt en (volgens
een bepaald scenario) verwerkt. De kosten voor afdanking bestaan enerzijds uit arbeid- en
transportkosten en anderzijds uit vrijkomende afvalstoffen, producten en emissies. Bij thermi-
sche verwerking zijn de voordelen van het gebruik van natuurvezels in componenten van vezel-
versterkte kunststof (bezien ten opzichte van glasvezelgebruik):
• extra energieterugwinning,
• de hoeveelheid slak wordt drastisch gereduceerd,
• nulemissies aan CO2 door de koolstofkringloop.

7.3 Resultaten
In Figuur 7.1 en 7.2 worden de economische resultaten van respectievelijk de GVK-spoiler en
de NVK-spoiler weergegeven.

Figuur 7.1  Kosten van 1 GVK spoiler per LCC categorie over gebruiksduur van 5 jaren
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De Cost-drivers van het systeem zijn de arbeidskosten voor gebruik van mensen en productie-
middelen, de grondstofkosten van de geproduceerde spoiler en gebruik van infrastructuur. De
Profit-driver is hoofdzakelijk de brandstofreductie, vervolgens hebben reductie van NOx en CO2
een grote invloed op de economische winst. De economische terugverdientijd van een spoiler
gebaseerd op glasvezel versterkt kunststof (8,705 kg GVK) is ca. 24 gebruiksdagen6 [5].

Figuur 7.2  Kosten van een NVK spoiler (op basis van Duralin vlasvezel) per LCC-categorie

De resultaten van de spoiler op basis van Duralin vezel zijn gekozen omdat de natuurvezels al-
tijd, vanwege de hoogwaardige eisen, een duurzaamheidbehandeling moeten krijgen. De Cost-
drivers van het systeem vormen de arbeidskosten van de productiemiddelen, grondstoffen en
overhead. De Profit-drivers zijn winst door brandstofreductie en vermindering van NOx- en
CO2 uitstoot. De economische terugverdientijd van een spoiler gebaseerd op NVK (7,683 kg) is
ca. 28 gebruiksdagen7.

                                                
6 Bij de berekening wordt uitgegaan van:
• Een winstpercentage van 10% voor de producent.
• Vijf gebruiksjaren van de spoiler (5 dagen * 52 weken *5 jaren = 1300 gebruiksdagen).
• Sociale kosten (kosten voor de overheid) niet in berekening opgenomen omdat deze kosten geen winst voor

de gebruiker betekenen.
• Economische winst door brandstofreductie bij genoemde spoiler fl 3312 in 5 jaar (aanname: dieselprijs is

fl 1,90).
7 Bij de berekening wordt uitgegaan van:
• Zie uitgangspunten bij voetnoot 3.
• Economische winst door brandstofreductie bij genoemde spoiler fl 3610 in 5 jaar (aanname: dieselprijs is

fl 1,90).
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7.4 Conclusies
De economische winst tijdens de gebruiksfase van een NVK-spoiler is, door verlaging
brandstofverbruik en emissiereductie, 9% hoger in vergelijking met het gebruik van een GVK-
spoiler. Kosten voor afdanking hebben een marginale invloed op de totaalkosten en zijn als
zodanig verwaarloosbaar.

De Cost-Drivers van spoilers (zowel voor GVK- of NVK-materiaal) zijn de arbeidskosten
tijdens productie. De Profit-Drivers van het systeem zijn de economische winst door verlaging
brandstofverbruik en emissiereductie.

De economische winst van een NVK-spoiler ligt over de totale levenscyclus gemiddeld 9%
hoger dan de economische winst van een GVK-spoiler. Sterk veredelde natuurvezels en het
gebruik van weefsels zijn duur in productie door intensieve (voor)bewerkingsprocessen. De
kleine winstmarge voor de producent vormt een groot struikelblok voor implementatie van
NVK-componenten in de transportindustrie. Echter: over de gehele levenscyclus van spoilers
bezien kan het gebruik van de dure natuurvezels ruimschoots worden terugverdiend.

De gehanteerde ECN LCC-methode geeft een volledig beeld van de economische factoren over
de gehele levenscyclus, waarbij de Cost Drivers, Profit-Drivers, de LCC-categorie met de
grootste impact en de verhoudingen tussen de verschillende levensfasen snel en eenvoudig
bepaald kunnen worden.

Tabel 7.1  Resultatenoverzicht spoilers op basis van NVK t.o.v. de GVK-spoiler (1 spoiler
toegepast op een transportvoertuig gedurende 5 gebruiksjaren)

Spoiler op basis van:
Vezelsoort       Fysiek
voorkomen

Productiefase Gebruiksfase Afdankfase Totaal

Glasvezel 59,8 -4404,1 1,4 -4342,9

Vlasvezel Weefsel 98,4 -4796,8 1,0 -4697,4
Vlasvezel Mat 81,6 -4800,0 1,0 -471741
Vlasvezel Sterk veredeld 98,4 -4796,8 1,0 -4697,4

Duralin vezel 76,7 -4800,3 1,0 -4722,6

Abaca 85,0 -4799,4 1,0 -4713,4
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8. CONCLUSIES

8.1 Keuze vezels
Al vrij vroeg in het project is een keuze gemaakt voor vlasvezels. Belangrijkste argumenten
voor deze keuze zijn:
• vlas vertoont een relatief hoge sterkte en stijfheid,
• vlas wordt verbouwd in landen met een gematigd klimaat, kortom in ons eigen land en om-

ringende landen en is tegenwoordig in redelijke hoeveelheden beschikbaar,
• de prijs van vlas is relatief laag. Met name in nonwoven mat kan vlasmat nu al qua prijs con-

curreren met glas.

8.2 Vezel-matrix interactie
Tijdens het project is redelijk veel aandacht besteed aan de vezel-matrix hechting. In dit project
zijn onderzocht:
• chemische modificatie van de vezels,
• ent-polymerisatie aan de vezel,
• modificatie van het matrixmateriaal.

In het geval van modificatie van de vezel met maleïnezuur anhydride zijn behoorlijke verbete-
ringen in sterkte waargenomen. Een zeer opvallende waarneming werd gedaan met melamine
formaldehyde hars. De vezels werden geïmpregneerd met de melamine hars, waarna ze geïm-
pregneerd werden met de polyesterhars. Uit metingen bleek dat de compressiesterkte met een
factor 3 toenam, maar dat tegelijkertijd de treksterkte van het materiaal afnam tot de helft. Hier-
na is aan dit systeem nog veel onderzoek gedaan om de treksterkte te bevorderen, maar uitein-
delijk is dit gestopt aangezien geen verbetering viel waar te nemen. Aangenomen wordt dat de
melamine hars de vezel aantast waardoor de sterkte afneemt.

8.3 Productietechnieken

8.3.1 Thermohardende productietechnologieën
Beide varianten van de druk-injectie processen (of RTM: Resin Transfer Moulding), te weten
druk- en vacuüminjectie hebben zich bewezen als technieken waarbij natuurvezels glasvezel
kunnen vervangen en een gewichtsreductie van 10 tot 20% haalbaar is. Ook met vacuümpersen
is, met succes glasvezel vervangen door natuurvezel. In het algemeen kan worden gesteld dat,
daar waar natuurvezels in de vorm van mat kunnen worden verwerkt, al redelijke successen zijn
geboekt.

Bij SMC (Sheet Moulding Compound) is nog geen goede oplossing gevonden voor het strooien
van de natuurvezel. Aangezien agrovezels niet als roving worden aangeleverd en een totaal an-
der valgedrag hebben dan glasvezels is het niet zonder meer mogelijk het strooiproces van glas-
vezels over te nemen. Ook het vochtigheidsgehalte van de natuurvezel vormt een probleem.
Verder onderzoek is hier gewenst.
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8.3.2 Thermoplastische productietechnologieën
Veel thermoplastische productietechnieken gaan uit van een halffabrikaat, een prepreg waarbij
het vezelmateriaal al deels of geheel geïmpregneerd is met de thermoplast. Er is dan ook aan-
dacht besteed aan deze manier van prepreg productie met name het impregneren met lati-
ces/emulsies.

Extrusion Compression Moulding is een nieuwe techniek in opkomst als concurrent voor GMT.
Een compound van vezels en gesmolten matrix wordt hierbij via een extruder tussen een ver-
warmde set matrijzen gelegd, waarna een persgang voor de verdere vloei en matrijsvulling
zorgt. In plaats van glas kan hier ook natuurvezel worden verwerkt. Probleem bij vermenging
van hars en vezel met een extruder is beschadiging en/of breuk van de vezels. Dit vergt speciale
aandacht voor de schroef-extruder. Een nieuw type schroef is inmiddels aan de TU-Delft ge-
bouwd en getest en laat goede resultaten zien.

Aan het einde van het Biolicht project is met succes een aantal proefproducten gemaakt, te we-
ten:
• een spoiler/lichtschacht met SMC,
• een tweetal verhoogde daken middels vacuüminjectie,
• een koplamphoek voor een touringcar met RTM.

8.4 Natuurvezel composieten in wegtransportmiddelen
Natuurvezels hebben voor transportmiddelcomponenten vooral het voordeel van een laag soor-
telijk gewicht en een relatief hoge stijfheid. Nadelig zijn de lagere treksterkte en impactsterkte.
Uit technisch oogpunt hebben Natuurvezel Versterkte Kunststoffen (NVK) vooral potentie in
plaat- en schaalvormige onderdelen die met name op buiging worden belast (stijfheid is belang-
rijk). In deze toepassingen is een aanzienlijke gewichtsbesparing mogelijk.

8.5 Milieu
Om de milieuvoordelen van natuurvezel composieten goed in beeld te brengen is in dit project
Levenscyclus Analyse (LCA) uitgevoerd. Als onderzoeksobject is in dit project gekozen voor
een spoiler. De functionele eenheid luidt: ‘de productie, het gebruik en de afdanking van één
spoiler’. Voor de agregatie is de Eco-indicator 95 gebruikt.

In alle levensfasen scoort de NVK spoiler beter dan de GVK spoiler. De grootste milieuwinst
wordt behaald door de verminderde uitstoot in de gebruiksfase als gevolg van de gewichts-
reductie van transportvoertuigen. De milieuwinst in punten Eco-indicator per kg gewichts-
vermindering over de eerste vijf gebruiksjaren van een transportvoertuig bedraagt 1 Ecopoint.
De CO2 emissie-reductie bedraagt 0,123 g/tonkm per kg gewichtsvermindering terwijl een ener-
giebesparing van 0,0361 MJ/km per 100 kg gewichtsvermindering wordt bereikt.

8.6 Toekomst natuurvezel versterkte kunststoffen in de
transportmiddelensector

Gewichtsbesparing is en blijft de belangrijkste doelstelling om NVK componenten toe te passen
in transportmiddelen. Gewichtsreductie is voor elk voertuigtype relevant omdat eisen worden
gesteld aan maximale asdruk en/of bruto voertuiggewicht. Tevens dalen de integrale kosten en
de milieubelasting per vervoerde eenheid als een voertuig lichter wordt. In dit project is aange-
toond dat gewichtsreducties van 10 tot 20% haalbaar zijn.
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Een concurrerende prijs is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor het toekomstige succes
van NVK componenten. In een aantal gevallen lijkt een lagere kostprijs met NVK componenten
nu al mogelijk.

Wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan de verdere ontwikkeling dan lijkt er een veel-
belovende toekomst weggelegd voor de natuurvezel composieten in de transportmiddelensector.
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BIJLAGE I  BEDRIJFSPROFIEL ATO

ATO, Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, is een modern onderzoekbedrijf, dat inno-
vatief, markt-gestuurd onderzoek doet voor het bedrijfsleven en de overheid. De doelstelling
van het multidisciplinaire onderzoek is het vergroten van de toegevoegde waarde van agromate-
rialen en producten, en het ontwikkelen van nieuwe technologieën, toepassingen en markten
voor agrogrondstoffen. ATO is trendsetter in de innovatie van toepassingsgericht en strategisch
onderzoek op de gebieden technologie, processen en ketens. De kracht van het instituut is de
potentie om duurzame, integrale oplossingen te genereren.

In drie kernactiviteiten bestrijkt het instituut de gehele productie- en distributiekolom, vanaf het
primaire product tot en met de daaruit vervaardigde halffabrikaten en eindproducten.

ATO's kernactiviteiten zijn:
• Agro and Industriële Productieketens,
• Voedsel en Voedselverwerking,
• Hernieuwbare Grondstoffen.

ATO is actief op terreinen waarop vele sectoren en segmenten van het bedrijfsleven onderzoek-
behoeften hebben om meerwaarde toe te voegen aan agromaterialen en producten. De contract-
partners van het instituut bevinden zich onder meer in de voedingsindustrie, de chemische indu-
strie, de farmaceutische industrie, de zetmeel- en eiwitindustrie, de papierindustrie, de automo-
bielindustrie, industrieën die bouwmaterialen, verven, lijmen, inkten en smeermiddelen ver-
vaardigen, grootwinkelbedrijven, importeurs en exporteurs, transportbedrijven, de Europese
Commissie en nationale overheden.
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BIJLAGE II  BEDRIJFSPROFIEL CERES

CERES B.V. legt zich toe op het ontwikkelen en produceren van vlas-en andere natuurvezels
voor bestaande en nieuwe markten en toepassingen. Het bedrijf is enkele jaren geleden opge-
richt door voormalig Shell managers.

De vezels worden behandeld volgens een nieuw ontwikkeld procédé, waarvan het octrooi bij
CERES berust. In het geval van hennep en vlas wordt de behandeling toegepast op de hele sten-
gel, het stro, en vindt plaats in drie stappen: hydrothermolyse, drogen en uitharden. Er worden
alleen water en energie gebruikt. Na dit proces zijn de vezel gemakkelijk te scheiden van de
houtkern, waardoor het dauwroten, een risicovol oogstproces, niet langer nodig is.

De behandeling leidt ertoe dat vlas- en andere natuurvezels worden omgezet in een duurzaam
product dat nauwelijks gevoelig is voor schimmelvorming en vocht. Hierdoor worden zij ge-
schikt voor toepassingen die tot voor kort ondenkbaar waren.

Eén van de veelbelovende toepassingen is het gebruik van de ‘Duralin vezels’ als versterking
van kunststofonderdelen. In het bijzonder de auto-industrie toont hiervoor interesse; dit in ver-
band met het lichte gewicht, de goede mechanische eigenschappen en de mogelijkheden tot re-
cycling. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsverband tussen CERES en een aantal Duitse
automobielfabrikanten.

Ook de traditionele afzetmarkt van vlas, de linnenindustrie, ziet voordelen in het gebruik van
Duralin vezels omdat dit het risicovolle dauwrootproces overbodig maakt.

De houtachtige kern van het stro, de ‘vlasscheven’, vormen tenslotte een prima grondstof voor
een buitenduurzaam en lichtgewicht plaatmateriaal.

CERES is thans, na enkele jaren onderzoek en ontwikkeling, bezig met het voorbereiden van de
commerciële productie op de Kleefse Waard in Arnhem.
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BIJLAGE III  BEDRIJFSPROFIEL ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een onafhankelijke, marktgerichte organi-
satie voor onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied.
ECN voert opdrachten uit voor het bedrijfsleven, de energiesector en overheid. Het ontwikkelen
van technologieën voor een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke energievoorziening is de
kernactiviteit van ECN.

Het werk van ECN is gericht op een zestal prioriteitsgebieden: energie uit zon, uit wind en uit
biomassa, schoon gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, doelmatig gebruik van energie
en materialen, en beleidsstudies. ECN is actief in projecten in binnen- en buitenland. Kennis- en
technologieoverdracht is daarbij een belangrijk onderdeel. Bij al haar activiteiten kiest ECN
voor duurzame ontwikkeling als uitgangspunt.

Missie
Energie-innovatie in opdracht van overheid en bedrijfsleven
• Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een zelfstandige Nederlandse organisatie

voor lange-termijnonderzoek en middellange-termijnontwikkeling op energiegebied, alsme-
de de daaruit voortvloeiende korte-termijndienstverlening en kennistransfer.

• ECN richt zijn activiteiten op de behoeften en wensen van bedrijfsleven, energiesector en
overheid om door gerichte kennis- en technologie-ontwikkeling en -transfer bij te dragen aan
innovatieve oplossingen bij zijn doelgroepen en klanten.

• ECN werkt met duurzaamheid als leidraad aan de ontwikkeling van een betrouwbare, mili-
euvriendelijke en kosteneffectieve energiehuishouding en streeft met geselecteerde speer-
punten naar internationaal erkende deskundigheid.
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BIJLAGE IV  BEDRIJFSPROFIEL FOCWA/CINTEC

FOCWA is de Nederlandse Vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf. FOCWA is
een actieve ondernemersorganisatie met circa 2.000 aangesloten ondernemers, die werk bieden
aan meer dan 15.000 personen. Zij bestaat uit drie secties: de sectie Carrosseriebouw (186 le-
den), de Sectie Schadeherstel (1478 leden) en de Sectie Aanverwante Bedrijven (310 leden).
Onder deze laatste sectie ressorteren vijf vakgroepen: caravan- en camperservicebedrijven, mo-
torfietsschadeherstelbedrijven, autopoetsbedrijven, autorestauratiebedrijven en autobekleedbe-
drijven.

FOCWA verzorgt de belangenbehartiging ten behoeve van de aangesloten leden op tal van ter-
reinen: economische en sociaal-economische aangelegenheden, techniek en innovatie, scholing
en opleiding, kwaliteits-, milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding,
communicatie en public relations etc. FOCWA is gevestigd in Sassenheim, waar zij beschikt
over een secretariaat met 49 medewerkers.
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BIJLAGE V  BEDRIJFSPROFIEL KIEM

KIEM supports companies with the development of successful innovation strategies, starting
from our vision on a sustainable community. Realisation of system innovations requires co-
operation with internal and external specialists.

KIEM initiates and manages chain projects in which teams of experts in the field of manage-
ment, marketing, research and development are working together with external stakeholders,
such as: suppliers, traders, users, public and governmental organisations.

Knowledge and expertise of KIEM lies in the following related areas:
Renewable Materials
Bio-plastics, natural fibres and bio-composites offer more and more opportunities. KIEM is
constantly looking for 'high-tech' applications, making use of the specific qualities of natural
materials.
Sustainable Energy
Solar, wind and biomass will be the most important energy sources of the 21-th century. KIEM
develops products for cooling and heating based on energy-efficient and sustainable resources.
Transportation and Logistics
Smart and efficient transportation systems are necessary to keep our economy going. KIEM de-
velops logistic systems, using lightweight vehicles and transportation packaging.
Water
Clean drinking water, a primary necessity for life, is becoming more and more scarce. KIEM
develops integral water-saving systems using different water qualities, such as: rainwater and
grey water.
Food concepts
Feeding the growing number of people on our planet is a major challenge. KIEM develops effi-
cient distribution and packaging systems for healthy, fresh and sustainable food products.
Service concepts
Services can create more consumer satisfaction and added value with fewer resources. KIEM
works on product/service combinations, redefining consumer needs and creating new business.
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BIJLAGE VI  BEDRIJFSPROFIEL TU DELFT

Van nature streeft de mens naar groei, verandering en verbetering. Voortdurend verfijnen we
bestaande systemen, zoeken we wegen om ons leven eenvoudiger, veiliger en comfortabeler te
maken. Technologie is er om aan de behoeften van de mens tegemoet te komen. Technologie
raakt alle aspecten van ons leven. De resultaten nemen we om ons heen waar, we voelen ze. En,
op zoek naar oplossingen van bestaande problemen, doen we vaak nieuwe ontdekkingen: tech-
nologie reageert op verandering én stuurt verandering aan.

Aan al het onderzoek en onderwijs van de Technische Universiteit Delft ligt een gezonde
nieuwsgierigheid ten grondslag en de behoefte om de kwaliteit van het leven te vergroten, waar
ook ter wereld. Onze onderzoekers en studenten willen een rol spelen bij het vormgeven van de
wereld van morgen. Dat betekent naast het stellen van vragen die verder gaan dan de gebruike-
lijke ‘wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe?’, vooral het zoeken naar het antwoord op de
belangrijkste vraag: ‘wat, als….?‘

Internationalisering
Met de nota Internationaliseringsbeleid geeft het College van Bestuur het kader aan waarbinnen
het internationaliseringsbeleid van de TU Delft de komende jaren verdere invulling moet krij-
gen. Naast een weergave van de bestaande internationaliseringsactiviteiten binnen de instelling
en diverse politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, geeft het de strategische keuzen weer op
het gebied van onderwijs en onderzoek.
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BIJLAGE VII  BEDRIJFSPROFIEL WIENTJES

Het maken van hoogwaardige, industriële kunststofproducten als toeleverancier voor de indu-
striële markt is Wientjes' business. Al bijna vijftig jaar. Het bedrijf is echter ouder. Al in 1909
werd in Amsterdam de basis gelegd met een groothandel in onder meer elektrotechnische weer-
standsmaterialen. In de vijftiger jaren is daar de bewerking van kunststof aan toegevoegd. He-
den ten dage vallen onder Wientjes' vlag de productiebedrijven in Emmen en Roden én de in
Nieuw-Vennep gevestigde groothandel.

Om deze industriële kunststofproducten te kunnen bewerken maakt Wientjes gebruik van be-
werkingstechnieken zoals SMC-warmpersen, RTM, spuit-gieten en thermovormen. Bij SMC-
warmpersen wordt gebruik gemaakt van de door Wientjes vervaardigde polyesterharsmatten. De
producteisen en de oplage bepalen de keus. Iedere opdrachtgever wil immers een eindresultaat,
dat niet alleen een lange levensduur heeft maar ook exact voldoet aan specificaties en kwali-
teitseisen.

In de onderneming nemen de afdelingen Development & Engineering en Research & Develop-
ment een belangrijke plaats in. Door de jaren heen is voortdurend geïnvesteerd in kennis, be-
werkingstechnieken, gebouwen en machines. En dat blijft de komende jaren zo. Het werken
volgens de norm NEN-EN-ISO 9002 is slechts een basis, want het zoeken naar nieuwe wegen
om zowel product als proces te verbeteren behoort tot de reguliere activiteiten. De zorg voor het
milieu wordt vanzelfsprekend niet vergeten. Een groot deel van het restafval wordt bijvoorbeeld
al in het productieproces teruggebracht.


