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Het onderzoek naar zelfherstellende 
materialen past geheel binnen het 
Nederlandse regeringsbeleid op het gebied 
van technologische en industriële innovatie. 
Het door het ministerie van Economische 
Zaken gestimuleerde IOP (Innovatiegerichte 
Onderzoeksprogramma) Self Healing 
Materials is in 2006 van start gegaan. Nieuw, 
maar inmiddels zeer gewaardeerd binnen dit 
IOP zijn de scenariocommissies, waarin 
deskundigen uit de industriële praktijk de 
consequenties van de nog te ontwikkelen 
zelfherstellende materialen proberen in te 
schatten om zo richting te geven aan het 
academische onderzoek.

Gezien de grote mogelijkheden van 
zelfherstellende materialen voor de 
maritieme en offshore industrie is er een 
Scenariocommissie Maritiem en Offshore 
benoemd die zich gebogen heeft over 
toekomstverkenningen. Deze uitgave geeft 
een overzicht van de door de 
Scenariocommissie gesignaleerde 
mogelijkheden, met als doel de hele 
bedrijfstak te stimuleren, mee te denken 

over waardevolle toepassingen en gebruik te 
maken van de sterke internationale positie 
die Nederland inneemt in dit zich snel 
ontwikkelende vakgebied.

De Scenariocommissie Maritiem en Offshore 
kwam op 28 april 2008 samen bij Fugro te 
Leidschendam. Bij deze bijeenkomst waren 
zo’n twintig vakmensen uit industrie en 
wetenschap aanwezig om de mogelijkheden 
van zelfherstellende materialen in kaart te 
brengen.

Zelfherstellende materialen kunnen, zelfstandig en autonoom, opgelopen schade ongedaan 

maken; een nieuwe en zeer waardevolle materiaaleigenschap met baanbrekende 

mogelijkheden. Deze materialen hebben een grote innovatieve, technologische en 

commerciële potentie. Gebruik ervan leidt tot een belangrijke verbetering van de 

duurzaamheid en betrouwbaarheid van producten en installaties.

Zelfherstellende materialen voor 
maritieme en offshore industrie
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Umbilicals
Umbilicals zijn complexe samengestelde 
kabels die gebruikt worden om datasignalen, 
elektrisch vermogen, smeervloeistoffen of 
hydraulische druk van en naar 
onderwatersystemen te brengen. De 
toepassing is in de offshore industrie zeer 
belangrijk bij seismisch of diepzee 
onderzoek met onbemande duikbootjes 
(ROV’s), maar ook voor de controle van olie- 
en gasbronnen vanaf het bijbehorende 
(drijvende) platform. Deze umbilicals moeten 
een hoge buitendruk en vele bewegingen en 
krachten doorstaan. De verbindingen 

moeten zelfs nog grotere spanningen aan 
kunnen. Daarbij moeten umbilicals relatief 
handzaam blijven door de constructie zo 
licht mogelijk te houden.
Zelfherstellende umbilicals kunnen lekkage 
en ingressie van zeewater, ontstaan door 
beweging en spanning, in de toekomst 
verhelpen. U kunt denken aan 
vermoeiingsscheurtjes die uit zichzelf 
herstellen. Er wordt al succesvol onderzoek 
gedaan naar zelfherstellende coatings die 
door uitzetting of opvulling schade kunnen 
herstellen. Een optie kan ook zijn multi-layer 
umbilicals te ontwikkelen waarbij een of 
meerdere lagen zelfherstellend vermogen 
hebben. Umbilicals van zelfherstellend 
materiaal kunnen ervoor zorgen dat fatale 
schade later, of zelfs niet meer optreedt. 
Reparaties zijn minder nodig en productie 
kan over langere tijd ongestoord doorgang 
vinden.

LNG-pijpen
Het verplaatsen van gas van A naar B door 
pijpen gaat ook niet zonder slag of stoot. 
Ook hier wordt de situatie sterk beïnvloed 
door beweging wat resulteert in grote en 
frequente schade. Een moeilijkheid bij het 
transport van gas is dat de LNG-pijpen 
frequente overgangen van buiten-
temperatuur naar -162 graden Celsius 
moeten kunnen doorstaan.

Zelfherstellende toepassingen 
op en rond het water
Er zijn tal van mogelijke toepassingen aan de orde gekomen. Redenen om 

zelfherstellende materialen toe te passen in de maritieme en offshore industrie zijn 

dat schade grote gevolgen heeft en reparaties duur zijn en moeilijk uitvoerbaar. 

Langere levensduur en verhoogde betrouwbaarheid is gewenst.

Om LNG over te 
pompen tussen 
bewegende schepen 
zijn flexibele 
connecties nodig.  
In diepbevroren  
(-162o C) toestand 
zullen bewegingen  
tot schade leiden. 
Met ‘self healing’ 
eigenschappen 
zouden die bij 
atmosferische 
temperatuur weer 
kunnen herstellen.
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Net als bij de umbilicals kan schade, ontstaan 
door thermische vermoeiing, verholpen 
worden door zelfherstellende materialen. 
Een veelgehoorde wens daarbij is het 
ontwikkelen van flexibele LNG-pijpen.
LNG-pijpen bestaan uit heel veel lagen: 
folies, wapening, banden en netwerken.  
Een of meerdere van deze lagen zouden 
zelfherstellend gemaakt kunnen worden. 
Zelfherstellende gasdichte lagen zijn zeer 
wenselijk. De pijpen worden nu maar een  
tot enkele keren gebruikt, omdat de 
gasdichtheid snel afneemt.
Na een dag ‘werken’ ligt de pijp vaak enkele 
dagen niets te doen. Dit kan een uitkomst 
bieden voor zelfherstellende materialen die 
een rustperiode kunnen benutten voor het 
zelfherstel. Zelfherstellende LNG-pijpen 
hebben een langere levensduur, waardoor 
vervanging minder snel nodig is. Door het 
verhogen van de betrouwbaarheid van de 
gaspijpen wordt ook de veiligheid voor 
werknemers en omgeving vergroot en door 
de ontwikkeling van flexibele LNG-pijpen 
vermindert de schade door beweging. 
De opgedane kennis bij de ontwikkeling van 
zelfherstellende, flexibele LNG-pijpen en de 
hiermee verbonden voordelen kan wellicht 
ook worden ingezet bij toepassingsgebieden 
als transport van vloeibaar N2 en H2.

Corrosiewering
Mechanische schade aan coatings is meestal 
de oorzaak van vroegtijdige lokale corrosie 
van het onderliggende materiaal. Denk 
hierbij aan schade door vallende objecten  
op het dek van een schip, schade aan 
binnenwanden van een schip of lasschade 
aan een werkplatform of pijp.
Herstelwerkzaamheden aan de coatings 
kosten tijd en geld en niet uitgevoerde 
herstelwerkzaamheden kosten op den  
duur zelfs nog meer geld. Zelfherstellende 
coatings kunnen deze kosten uitsparen.
Bij zelfherstellende materialen is een 
verhoging van temperatuur vaak een 
stimulerende prikkel voor het herstel. 
Er kan zelfs gedacht worden aan het 

ontwikkelen van een zelfherstellende 
coating waarbij de warmte van de in de 
nabijheid aangelegde lasverbinding direct 
de prikkel voor het herstel is.

Het uiterlijk
Schade aan materialen en/of coatings bij 
(mega-)jachten is niet wenselijk vanuit een 
heel ander perspectief. Visuele schade als 
gevolg van onvolkomenheden bij de 
productie vermindert de verkoopbaarheid 
en waarde. Schade die optreedt gedurende 
de normale levensduur van het jacht kan 
leiden tot grote ergernis en ontevredenheid 
bij de klant. Zelfherstellende materialen in 
de maritieme maakindustrie kunnen het 
productieproces versnellen: niet ieder 
beschadigd onderdeel hoeft direct 
vervangen te worden en daar minder 
voorzichtigheid geboden is, kan sneller 
gewerkt worden. Dit drukt de kosten. Daarbij 
vergroten zelfherstellende materialen de 
toegevoegde waarde tijdens de levensduur 
van het jacht of installatie voor de klant.

Constructiedelen
Andere mogelijke toepassingsgebieden van 
zelfherstellende materialen zijn delen van 
constructies die in grote mate te maken 
hebben met vermoeiing, slijtage en 
degradatie. Hierbij kunt u denken aan 
betonnen funderingen van installaties, 
zuigbuizen en windturbines. Ook andere 
constructiedelen in de maritieme en 
offshore industrie kunnen interessante 
toepassingsgebieden zijn.
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Zelfherstellend beton, metaal, composiet  
of polymeer kunnen bijdragen aan een 
langere levensduur van de constructiedelen. 
Zelfherstellende slijtlagen op constructie-
delen kunnen ervoor zorgen dat de 
functionele eigenschap langer blijft 
behouden en scherpe randjes worden 
voorkomen.
Besparing op herstelwerkzaamheden en 
vervanging en winst op het gebied van 
veiligheid zijn ook hier grote voordelen  
van zelfherstellende materialen.

Vele toepassingsgebieden zijn denkbaar. 
Hierboven zijn er enkele beschreven, maar 
dit is zeker geen uitputtende lijst. Het 
overzicht toont dat er zeer veel 
mogelijkheden zijn voor de maritieme en 
offshore industrie om zelfherstellende 
materialen toe te passen. Zelfherstellende 
materialen hebben het in zich de 
betrouwbaarheid van pijpen, verbindingen 
en constructiedelen te verhogen. Daarnaast 

zijn dure en moeilijk uitvoerbare reparaties 
minder frequent nodig en worden 
schadelijke effecten van ‘defecte’ materialen 
grotendeels vermeden.
Dit alles kan enorme kostenreducties met 
zich meebrengen. Daarnaast stijgt de waarde 
van producten in de maritieme maakindustrie.
Het lijkt nu de juiste tijd om ontwikkelingen 
op het gebied van zelfherstellende 
materialen te koppelen aan wensen en 
ontwikkelingen binnen de maritieme en 
offshore industrie. Verbeteringen op het 
gebied van materialen zijn nu al wenselijk en 
de omstandigheden in de offshore industrie 
worden alleen maar lastiger omdat in 
diepere en ruigere zeeën gewerkt moet gaan 
worden. Samenwerking tussen het Maritiem 
Innovatie Platform en het IOP Self Healing 
Materials kan leiden tot de ontwikkeling van 
een aantal nieuwe zelfherstellende 
materialen of materiaal-concepten speciaal 
toegesneden op de behoeften van de 
maritieme en offshore industrie.

Een ‘remotely 
operated vehicle’ kan 
onder water inspecties 
en installatiewerk 
uitvoeren. Stuursigna-
len en vermogen 
worden via een 
‘umbilical’ aan de ROV 
toegeleverd. Diep 
onder water -onder 
hoge druk- kunnen 
beschadigingen leiden 
tot het vollopen en 
vervolgens onbruik-
baar worden van  
deze zeer kostbare 
umbilicals. Met ‘self 
healing’ eigenschap-
pen zou vocht kunnen 
leiden tot herstel van 
de beschadigingen.
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Bedrijfsbetrokkenheid binnen IOP
Bedrijven kunnen op verschillende manieren 
betrokken zijn bij het IOP en op die manier 
kennis vergaren. Er zijn zes mogelijkheden 
om betrokken te zijn:
1.  Lidmaatschap Adviescommissie
  Het dagelijks bestuur van het IOP wordt 

gevormd door de Adviescommissie (AC). 
De AC vergadert ongeveer vier maal per 
jaar en bepaalt het beleid van het IOP, 
geeft richting aan het onderzoek en stelt 
het jaarwerkplan van het IOP op.  
De AC bestaat uit afgevaardigden uit 
wetenschap en industrie en de leden  
zijn lid op persoonlijke titel. Momenteel 
zijn er geen AC-posities vacant.

2. Lidmaatschap Werkgroep
  Voor het beoordelen van ingediende 

projectvoorstellen laat de AC zich 
adviseren door vier werkgroepen 
(Civieltechnische Materialen, 
Composieten, Metalen en Polymeren). 
Deze werkgroepen zijn samengesteld uit 
personen uit de industrie en wetenschap, 
aangevuld met een of twee leden van de 
Adviescommissie. Op basis van het advies 
van de werkgroepen bepaalt de 
Adviescommissie de rangschikking van 
ingediende projecten.

3. Deelnemer Projectconsortium
  Projecten binnen het IOP Self Healing 

Materials moeten ingediend worden  
door minimaal één Nederlandse 
kennis instelling en minimaal twee 
Nederlandse of in Nederland gevestigde 
bedrijven. De invulling van de bedrijfs-
betrokkenheid is op vele manieren 
mogelijk, variërend van een strikt 
adviserende rol, tot het uitvoeren van 
gesubsidieerd onderzoek.

4. Lidmaatschap Begeleidingscommissie
  Voor ieder IOP-project wordt een 

Begeleidingscommissie gevormd, 
bestaande uit geïnteresseerde bedrijven. 
Deze bedrijven zullen twee maal per jaar 
worden geïnformeerd over de stand van 
zaken binnen het project. Momenteel  
zijn er geen posities in de Begeleidings-
commissie vacant.

5.  Deelnemer Advanced Network Self Healing 
Materials

  In samenwerking met de bibliotheek van 
de Technische Universiteit Delft is het 
Advanced Network Self Healing Materials 
opgezet. Doel van dit netwerk is 
onderzoekers van universiteiten en 
industrie in een netwerk op te nemen, 
waarbij uitgegaan wordt van hun 
competenties. Via zoekvragen kunnen 
deelnemers aan het netwerk onverwachte 
contacten realiseren. Meer informatie: 
http://selfhealingmaterials.library.tudelft.nl.

Door het ministerie van Economische Zaken en SenterNovem wordt de participatie van 

bedrijven in het IOP aangemoedigd. De industrie zit met oplossingsvragen uit de praktijk en 

sommige, voorheen als toekomstmuziek aangekondigde mogelijkheden, beginnen hun weg 

te vinden naar de werkelijkheid. Het lijkt erop dat market pull beter werkt dan technology push.

IOP en industrie
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6.  Deelnemer netwerk IOP Self Healing 
Materials

  De deelnemers aan het netwerk van het 
IOP Self Healing Materials ontvangen de 
nieuwsbrief van dit IOP en worden op  
de hoogte gehouden van belangrijke 
ontwikkelingen.

Goedgekeurde projecten
De eerste ronde voor het indienen van 
projectvoorstellen vond in 2006 plaats.  
Eind 2006 zijn twaaf projecten toegekend. 
Voorjaar 2008 zijn de projectvoorstellen  
voor de tweede ronde ingediend. In deze 
ronde zijn zestien projecten toegekend.  
In onderstaande tabel staan ze allemaal 
weergegeven. Meer informatie over de 
projecten: http://www.senternovem.nl/
iop-shm.
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Overzicht gehonoreerde projecten, 
eerste tender, in 2006

P r O j e C t t I t e L P r O j e C t L e I d e r C O N S O r t I U M P a r t N e r S

S H M 0 6 0 5 Mechanical and thermal activated self 
healing surfaces made of composite ceramics 
for mechanical components: SELFSURF

dr.ir. M.B. de Rooij, Universiteit 
Twente

TNO, DAF, IMPCOBERU Technologie

S H M 0 6 0 6 Damage healing in composite materials 
employing shape memory wires

dr.ir. T.C. Bor, Universiteit 
Twente

Ten Cate, Airborne Composites, 
Stork Fokker Aesp

S H M 0 6 1 4 Healing built-in building materials dr.ir. M.R. de Rooij, Technische 
Universiteit Delft

TNO, Multiconsult, BAM, 
Staatsbosbeheer

S H M 0 6 1 6 Self healing in carbonated cement-based 
materials by special chemical agents

dr.ir. A.L.A. Fraaij, Technische 
Universiteit Delft

ENCI, Maxit Nederland

S H M 0 6 1 7 Unravelling of porous asphalt dr.ir. E. Schlangen, Technische 
Universiteit Delft

Heijmans Infrastructuur, Altravie, 
Intron

S H M 0 6 2 1 Autonomous restoration of polymer barrier 
coatings by activated phase change and 
stimulated hardening

Prof.dr.ir. S. van der Zwaag, 
Technische Universiteit Delft

TNO, KEMA, E.ON

S H M 0 6 2 5 Development of self healing PMMA dr.ir. N. Verdonschot, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen

Encapson, DSM, Tecres (Italië)

S H M 0 6 2 6 Pre-emptive healing of stresses in coatings prof.dr. R.P. Sybesma, 
Technische Universiteit 
Eindhoven

DSM, Suprapolix

S H M 0 6 3 1 Self healing materials based on radical-
induced plasticity

dr.ir. L. Klumperman, 
Technische Universiteit 
Eindhoven

AkzoNobel, DSM, BASF

S H M 0 6 3 3 Pre-emptive healing of corroding coated 
metal surfaced by smart release of a 
new generation of eco-friendly corrosion 
inhibitors from organic coatings

prof.dr. J.H.W. de Wit, 
Technische Universiteit Delft

CSIRO (Australië), Corus, AkzoNobel

S H M 0 6 3 4 Self healing thermal barrier coatings dr.ir. W.G. Sloof, Technische 
Universiteit Delft

NLR, KLM, Sulzer-Metco

S H M 0 6 3 6 Self healing of ultrafine cracks in steels by 
nanoscale precipitation

dr.ir. N.H. van Dijk, Technische 
Universiteit Delft

Corus, Ovaku Wire, Ocas, SKF
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Overzicht gehonoreerde projec-
ten, tweede tender, in 2008

In 2009 zal het Nederlandse onderzoek naar 
zelfherstellende materialen, dat tevens 
gesteund wordt door Delft Centre for 
Materials, Dutch Polymer Institute en 
stichting FOM, 44 onderzoeksplaatsen aan  
5 Nederlandse universiteiten omvatten.  

Meer dan vijftig industriële partijen zijn 
inmiddels bij het onderzoek betrokken. 
Nederland is daarmee wereldwijd leidend 
op het gebied van onderzoek naar 
zelfherstellende materialen. 

P r O j e C t t I t e L P r O j e C t L e I d e r C O N S O r t I U M P a r t N e r S

S H M 0 8 7 0 1 Tuning the oxidation induced crack healing of 
Ti-Al-C ceramic composites

Dr. G.M. Song, TU Delft RUG, Corus, Gouda Vuurvast, MTT

S H M 0 8 7 0 4 Incorporation of oxygen-consuming bio-
chemical agents to heal protection buffer and 
prevent corrosion of steel reinforcement in 
concrete structures

Dr. H.M. Jonkers, TU Delft ENCI, BAM, VOBN

S H M 0 8 7 0 7 Modelling the self healing potential of dissoluble 
encapsulated cement systems

Dr.ir. E.A.B. Koenders, TU Delft TU Eindhoven, ENCI, BAM, Strukton

S H M 0 8 7 0 9 Self healing adhesion of coating networks Prof.dr. G. de With, TU Eindhoven Suprapolix, DSM

S H M 0 8 7 1 0 Self healing low-surface-energy coatings: an 
experimental/simulation approach

Prof.dr. G. de With,  
TU Eindhoven

AkzoNobel, DOW

S H M 0 8 7 1 7 Self healing composites for bone substitution Prof.dr. J.A. Jansen,  
Radboud Universiteit

Encapson, FeyeCon, EMCM

S H M 0 8 7 2 7 Damage healing in composite materials 
employing supramolecular polymers

Dr.ir. T.C. Bos, Universiteit  
Twente

TU Eindhoven, Ten Cate, Stork Fokker, 
SupraPolix, Polynorm, Airborne 
Composites

S H M 0 8 7 2 9 Self healing of cement paste by expansive 
cementitious agents

Dr. O. Copuroglu, TU Delft ENCI, Maxit

S H M 0 8 7 3 3 Predicting critical conditions for bacterial self 
healing of concrete and sand

Dr.ir. F.J. Vermolen, TU Delft VOBN, BAM, Deltares

S H M 0 8 7 3 6 Development of self healing precipitation hardened 
and dispersoid strengthened aluminium alloys and 
determination of their fatigue properties

Dr. H. Schut, TU Delft Nedal, Boal Beheer, NLR

S H M 0 8 7 3 7 Self healing of near-threshold deformation 
damage in Cu and Cu+B containing steels

Dr.ir. N.H. van Dijk, TU Delft RUG, SKF, Ovako Wire, Corus

S H M 0 8 7 4 0 Corrosion protective self healing powder coatings Dr. H. Fischer, TNO TU Eindhoven, TU Delft, Corus, DSM

S H M 0 8 7 4 1 Creating multiple distributed healing in fibre 
composites using compartmented liquid filled 
fibres

Dr. J.E. Stamhuis, 
Dutch Polymer Institute

TU Delft, DSM, Teijin Aramid, Sabic, 
DOW

S H M 0 8 7 4 2 Self healing thermoplastic polymers based on 
in-situ solvent deployment; a one-component 
healing approach suitable for thermoplastics 
processing

Dr. J.E. Stamhuis,
Dutch Polymer Institute

TU Delft, DSM, Teijin Aramid, Sabic, 
DOW

S H M 0 8 7 4 3 Nano-materials with tailored properties for 
self healing of corrosion damages in reinforced 
concrete

Dr. D.A. Koleva, TU Delft KOAC.NCP, ENCI, CORUS, TNO

S H M 0 8 7 4 8 Autonomous repair of polymer networks by 
strain-induced catalyst activation

Prof.dr. R.P. Sijbesma,
TU Eindhoven

RUG, DSM, Sabic
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen  

enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die  

informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend  

plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

SenterNovem, voor innovatie en duurzaamheid

Een sterk innovatief bedrijfsleven in een leefbare, duurzame 

 samen leving. SenterNovem stimuleert duurzame economische groei 

door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en 

 internationaal. Bedrijven, (kennis)instellingen en overheden kunnen bij 

SenterNovem terecht voor advies, kennis en financiële onder steuning. 

Wij verbinden partijen die met passie en gedrevenheid  willen werken 

aan een duurzame en innovatieve samenleving.

SenterNovem is een agentschap van Economische Zaken en realiseert 

beleid in opdracht van de Rijksoverheid op een professionele,  effectieve 

en inspirerende wijze. Meer informatie: www.senternovem.nl 
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2509 AC Den Haag
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