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Centexbel-VKC streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop
zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s
geen rechten ontlenen en aanvaardt Centexbel-VKC geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde
informatie.
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Groeimarkt voor slimme connectiviteit
Stijn Devaere - Karin Eufinger

DE MINIATURISATIE VAN ELEKTRONISCHE COMPONENTEN en het gebruik van geleidende of slimme materialen liggen
ten grondslag aan de ontwikkeling van slimme textielproducten. Bovendien geeft de stijgende vraag naar “connectiviteit”
en de optimalisatie van de draadloze technologie (wifi) nog een extra boost aan deze al zeer snel groeiende markt.
Slimme textielproducten worden in een grote waaier van eindproducten gebruikt en de grootste groeiverwachtingen
worden o.a. gesitueerd in sport en fitness, persoonlijke beschermingsmiddelen en gezondheidsbewaking van thuis uit.
Centexbel-VKC werkt volop mee aan deze ontwikkeling via verschillende onderzoeksprojecten, maar ook via zijn
voortrekkersrol in de normalisatie-activiteiten rond slim textiel en elektronisch textiel. Zo is Karin Eufinger voorzitter
(convenor) van de Europese normalisatiewerkgroep TC 248/WG 31 smart textiles. De certificatie van slim textiel - vooral
in persoonlijke beschermingsmiddelen, speelgoed en kinderkleding - is een logische verdere stap.
Onze platform medewerkers integreren en incapsuleren (haast naar hartelust) elektronische componenten in textiel,
drukken, coaten en lamineren geleidende circuits op flexibele, wasbare en draagbare textielmaterialen. Deze prototypes
worden vervolgens zorgvuldig getest op o.a. prestaties, hechting, weerstand tegen slijtage, corrosie, cytotoxiciteit...
Laat u in deze aflevering van de Centexbel-VKC INFO meeslepen in een jonge slimme wereld van nieuwe producten en
toepassingen, maar ook van nieuwe uitdagingen, oplossingen en normen.
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Standards for safe & reliable
smart textiles
Karin Eufinger | ke@centexbel.be

Smart textiles are a fairly recent development that mainly came about with
the miniaturisation of electronics and the introduction of new technologies

smart textiles

and novel “responsive” materials. They are now beginning to reach critical
mass in the marketplace. The prospects of improving and enhancing human
performance and health through these e-textile/wearable devices are
bright. But who assures that they function well, safely, and in the way they

electronic
textiles

smart
wearable
devices

are intended to?
Because different terms are used interchangeably or indistinctively, one of the first items on the agenda of the European standardisation
workgroup CEN/TC248 WG 31 on smart textiles was to come up with a set of definitions to make a clear distinction between:
SMART (INTELLIGENT) TEXTILE MATERIAL
Functional textile material, which interacts actively with its environment, i.e. it responds or adapts to changes in the
environment.
SMART (INTELLIGENT) TEXTILE SYSTEM
Textile system which exhibits an intended and exploitable response as a reaction either to changes in its surroundings/
environment or to an external signal/input.
ELECTRONIC TEXTILES
Electronic textiles (e-textile) is defined as any product combining at least one textile component and one electronic
component or device, whereas a system is a set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and
separated from their environment.
WEARABLE SMART DEVICES (WSD)
Electronic devices and components intended to be located near, on or in an organism that have intelligent functionality
and/or may be a part of an intelligent system via connectivity.
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Developments in test standards on smart textiles &
e-textiles
Having decided to stage the projects according to which products are mostly marketed, CEN/TC248
WG 31 has focused first on textiles and textile products containing Phase Change Materials and on the
ones with integrated electronics (electronic textiles).
In the meantime two standards have been published:

---

Textiles and textile products containing Phase change materials:
EN 16806-1:2016: Determination of the heat storage and release capacity
Electronic textiles:

material made of textile fibres
and intended to be used, as
such or in conjunction with
other textile or non-textile
items, for the production of
textile products.

EN 16812:2016 - Electrically conductive textiles -Determination of the linear electrical

GARMENT

resistance of conductive tracks

single item of clothing which
may consist of single or
multiple layers

Please note that a conductive track on textiles is not the same as a cable or wire in standard
electronic hardware
The following test standards are presently under development:

---

TEXTILE MATERIAL

EN 16806-2: Determination of the heat transfer using a dynamic method
EN 16806-3: Determination of the heat transfer between the user and the product

Rapid technological developments

To stay on top of the technological developments in the field, it became necessary to revise CEN/TR
16298 - Textiles and textile products - Smart textiles - Definitions, categorisation, applications and
standardization needs and to develop a new CEN/TR “Textiles and textile products - Textiles with
integrated electronics and ICT - Definitions, categorisation, applications and standardisation needs”.

EQUIPMENT (not limited to
textile)
any single completed unit that
can be used for its intended
purpose without further
processing or assembly
TEXTILE SYSTEM
assemblage of textile and nontextile components integrated
into a product that still retains
textile properties

The aim of the second CEN/TR is to develop terms and definitions for electronic textiles (e-textiles),

SMART TEXTILE SYSTEM

to ease the communication between the textile, electronics and ICT sectors. The new CEN/TR also

a textile system which exhibits
an intended and exploitable
response either to changes in its
surroundings/environment or to
an external signal/input

intends to identify (1) existing standards that could be applicable but have been developed in other
contexts, (2) the need to modify other standards and (3) to define areas where new standards are
needed. One of the important issues identified was the extent to which an electronic component or
device is integrated onto or into a textile material or textile product: e-textiles may contain several
electronic devices and/or components having different levels of integration and may be interconnected
or not:

--

INTEGRATION LEVEL 1 (REMOVABLE): electronic device is added in a way that it is removable
without destroying the product, e.g. by means of a pocket, touch-and-close fastener, push

--

button.
INTEGRATION LEVEL 2 (ATTACHED): electronic device is attached to textile in a way that it is
not removable without destroying the product, e.g. by means of stitching, welding or glueing

--

any product combining at least
one textile component and one
electronic component or device
SYSTEM
set of interrelated elements
considered in a defined context
as a whole and separated from
their environment

the device onto the textile.

WEARABLE SMART DEVICES

INTEGRATION LEVEL 3 (MIXED SOLUTION): electronic device consists of one or more

electronic devices and
components intended to
be located near, on or in an
organism that have intelligent
functionality and/or may be a
part of an intelligent system via
connectivity

components made of textiles or through textile finishing and combined with permanently or
non-permanently attached electronic components, e.g. an LED lamp attached to a conductive

--

ELECTRONIC TEXTILE
(e-textile)

track woven into a fabric.
INTEGRATION LEVEL 4 (FULL TEXTILE SOLUTION): all components of the electronic device
are made of textile or textile finishing.

Several aspects need also to be taken into account, including function and intended use, legislation,
risks and hazards, markets and the existing standardization framework (technical committees).
The aspect of certification will be amply covered in the next article.
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Standardisation outside Europe
Standardisation on smart textiles, e-textiles and smart wearable devices is also taking place within the
e-Textiles: What’s in a Name?
Now that we are marrying
textiles and electronics
together, what do we call its
offspring? Sounds simple,
right? Well, not so fast there…
The term e-textiles appears to
be the best overall name for
these products…with the right
definition. This would minimize
some of the confusion
surrounding this concept.
Two terms are heard most
often describing this textile
gadgetry: wearables and
smart textiles. But are all
wearables textiles? What
makes smart textiles smart?
Most importantly, what is
the terminology that most
clearly and consistently
defines textiles that contain
electronic materials, fibers, or
components?
There has been a lot of buzz
in the press about wearables,
but the term wearables is
misleading from a textiles
perspective. Fitbits and Apple
Watches are wearables, but
don’t have textile components.
Also, carpets and automotive
fabrics now contain electronic
components, but aren’t
wearable.

standardisation organisations ASTM Subcommittee D13.50 on Smart Textiles and AATCC RA 111 on
electronically integrated Textiles (read their view on how to define the different products). They are
presently tackling the widely different perspectives and experiences of textile and electronics testing
that have been considered as an obstacle to progess. Another issue, affecting the fast-growing medical
wearable application market, is whether or not wearable technology is classified as a medical device
by the FDA (US federal food agency).

Coordinated international standardisation efforts
International standardization organization (ISO)

Although the ISO Technical committee Textiles (ISO/TC 38) is not developing standards for Smart
Textiles as yet, they have taken a resolution at their last plenary meeting to publish the CEN Technical
report, developed by CEN/TC 248 WG 31 - CEN/TR 16298, as an ISO Technical report. As a result,
steps will be taken to establish a ‘Smart Textiles’ working group under ISO/TC 38 and to propose Karin
Eufinger as its convenor.

International Electrotechnical Commission (IEC)
In the course of 2016/2017, an IEC Strategic Committee on “Smart wearable devices” (IEC SG 10)
evaluated the need to create a new Technical Committee (TC) in this field. Their recommendations
resulted in establishing IEC/TC 124 “Wearable Electronic Devices and Technologies” that held its first
meeting in September 2017. During the meeting proposals were made for first work items (standards
or technical reports to develop) and the working group structure, including working groups dedicated
to definitions, testing and technical requirements and electronic textiles. CENELEC recently decided
to establish a European mirror group, a CEN Reporting Secretariat - CEN/ SR 124, for this committee.
Since there is a general effort to coordinate the work between ISO and IEC as well as CEN and
CENELEC, the Smart textiles working group will be coordinating its work with the new working group
on electronic textiles.

How about calling them smart
textiles? Not all smart textiles
are smart because they contain
electronics. For example,
scholeller and Outlast offer
clothing that contains phase
change materials (PCMs)
to help the body adjust to
temperature changes.
To help overcome these
drawbacks, AATCC’s proposes
that textiles containing
electronics be called
“electronically integrated
textiles” or e-textiles. A
new AATCC test method
development committee with
this name has been formed to
help design and resolve issues
relating to e-textile quality.
source: aatcc.org
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Certification of smart textiles
--- new solutions to new challenges --Karin Eufinger | ke@centexbel.be - Inge De Witte | idw@centexbel.be

Smart textiles and more in particular e-textiles are products containing non-textile parts and in some cases they are no
longer clearly or solely defined as textile products. Therefore, the certification procedure for these “hybrid” products
is not straightforward. Centexbel has been looking into the more complex certification needs for smart textiles and has
built a network with complementary certification bodies and certified labs to assist companies in certifying smart textiles
and e-textiles so the products can be sold in the EU market. Centexbel also assists Euratex (the European Apparal and
Textile Federation) in positioning smart and electronic textiles in the Harmonised System (HS) of the WTO (world trade
organization).

Product type and intended use

Before engaging in any certification process, it has to be established whether the product falls under the scope of one or more directives
regulating CE-marking. A product’s intended use is what it is supposed to be used for according to the manufacturer’s specifications,
instructions, and other information, for example:

-----

apparel and accessories, children’s wear
workwear, protective clothing & equipment
sportswear and sports accessories (wearables)
smart textiles and garments for wellness/medical support/assisted living

Product components and End-of-use requirements

Smart textiles are usually composed of different elements such as textile fibres, fabrics, chemicals, conductive wires, incorporated LED,
electronic components... to which different product and test standards apply and that subject to separate requirements regarding their
end-of-life treatment (disposal, recycling).
How does CE marking takes place?
Manufacturers play a crucial role in ensuring that products placed on the extended Single Market of the EEA are safe. They are
responsible for checking that their products meet EU safety, health, and environmental protection requirements. It is the manufacturer’s
responsibility to carry out the conformity assessment, set up the technical file, issue the EU declaration of conformity, and affix the CE
marking to a product. Only then can this product be traded on the EEA market.
If you are a manufacturer, you have to follow these six steps to affix a CE marking to your product:
1.

Identify the applicable directive(s) and harmonised standards

2.

Verify product specific requirements

3.

Identify whether an independent conformity assessment (by a notified body) is necessary

4.

Test the product and check its conformity

5.

Draw up and keep available the required technical documentation

6.

Affix the CE marking and draw up the EU Declaration of Conformity

Manufacturers must not affix CE marking to products that don’t fall under the scope of one of the directives providing for its affixing.
For higher categories of personal protective clothing or medical devices, safety cannot be checked by the manufacturer alone. In these
cases, an independent organisation, specifically a notified body (such as Centexbel) appointed by national authorities, has to perform
the safety check. The manufacturer may affix the CE marking to the product only once this has been done.
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Risks, hazard, reliability and responsibilities
The Manufacturer has the responsibility to sell a safe product. The risks and hazards depend on the product, its components as well as
on the intended use.
In the case of multi-component systems of which the components are sold and bought individually, it is the responsibility of the user to
ensure that the components work together as intended.

Conclusions
Before starting the certification procedure, we must decide whether
1.

it is necessary to certify the entire product as a whole or the individual components (textile, electronic, electric...)

2.

the product/components fall under the scope of one or more directives

3.

auto-certification is possible or a notified body is required

The procedures may differ for the cerification of individual components and also depend on the directive(s) in force.

dashboard

MOTEX

patient | cyclist

coach | healthcare professional

MOTEX server

separate components

Example
Centexbel and partners have developed a smart kneebrace, to measure knee
movements made by patients or athletes.
The data are transfered via bluetooth to an app on a smartphone allowing the
physiotherapist or doctor and the patient/athlete to follow up the exercices.
What are the components, products, intended use?

separate products
1.

kneebrace with sensors

2.

Smart phone

3.

App

4.

Private data

5.

bluetooth

1.

kneebrace = textile product

2.

sensors & smart phone = electronic
components

3.

App = software

4.

buetooth = data transmission

5.

server = data processing

responsibilities
The MOTEX monitoring kneebrace is a multi-component system, but the system as
a whole acts as a single medical device !
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E-textiel, één van onze pioniergebieden
Baptiste Herlin | bhe@centexbel.be & Pieter Heyse | ph@centexbel.be

Sinds een twintigtal jaren ontwikkelt Centexbel elektronisch textiel voor verschillende toepassingen, waaronder het
monitoren van gezondheidsparameters en werden prototypes gebouwd en in de praktijk getest op betrouwbare werking,
stevigheid en gebruiksvriendelijkheid. Deze ontwikkelingen vinden plaats in samenwerking met partners uit de medische
wereld (ziekenhuizen, gebruikers), fabrikanten en leveranciers van elektronische onderdelen, geleidende materialen (inkten,
CNT...) en natuurlijk Belgische maakbedrijven en (internationale) onderzoekspartners.
De geschiedenis begint met de creatie van een gebreide druksensor, volledig gemaakt uit
textielmaterialen, die een hele resem toepassingsmogelijkheden in het vooruitzicht stelde.
De gebreide sensor werd onder andere toegepast en getest in een valdetectietapijt en een
trui met “paniek” pushbuttons.
In dezelfde periode ontwikkelden onze wetenschappelijke en technische medewerkers een
rekbare sensorbelt die verschillende vitale parameters, zoals hartslag en ademhaling, kon
registreren en doorsturen naar een computer, zodat een patiënt thuis in plaats van in het
ziekenhuis kan worden opgevolgd. Dit prototype wordt steeds verder verfijnd, dankzij de
snelle evolutie in wireless data-transfer,-opslag en -verwerkingssystemen en dankzij de
ontwikkeling van nieuwe materialen. De laatste ontwikkeling in dit domein was de slimme
kniebrace [MOTEX] die onder andere werd bekroond met de Techtextil Innovation Award
2017 in de categorie ‘New Application’.
Ook andere toepassingsgebieden van textielsensoren werden onderzocht, wat aanleiding
gaf tot geïntegreerde detectiesystemen voor de aanwezigheid van ammoniak en
waterstofsulfide [MULTITEXCO].
Ondertussen richten de O&O activiteiten zich ook op het printen en lamineren van
elektronische circuits op textiel en het inkapselen van elektronische onderdelen als
bescherming tegen slijtage en water. Eén van de mooiste resultaten was de creatie van een
uit speciaal gecoate garens gemaakt weefsel dat in staat is zonne-energie te capteren, op te
slaan en opnieuw vrij te geven [POWERWEAVE].
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Slimme materialen
Pieter Heyse | ph@centexbel - Brecht Demedts | bdm@centexbel.be - Myriam Vanneste | mv@centexbel.be

Slimme materialen kunnen omschreven worden als responsieve of stimuli-sensitieve materialen die onder invloed van een
externe prikkel op een bepaalde manier reageren: ze veranderen van vorm of kleur, geven licht af of wekken energie op...
We bespreken hieronder enkele slimme materialen die nu al vaak in textiel en kunststoffen worden toegepast. Op de
volgende pagina’s beschrijven we enkele onderzoeksresultaten.

Fotovoltaïsche materialen

Fotoluminescente materialen

Fotovoltaïsche cellen zijn halfgeleiders die, onder invloed van (zon)

Fotoluminescente materialen zenden licht uit en kunnen in twee

licht een elektrische spanning kunnen opwekken. Verschillende

categorieën onderscheiden worden:

cellen worden aan elkaar gekoppeld om zo voldoende energie op
te wekken.

--

Fosforescerende materialen slaan lichtenergie op bij
blootstelling aan een lichtbron. Deze energie wordt nadien

Faseverandering (PCM)

vrijgesteld in de vorm van zichtbaar licht. Dit effect is

Materialen met een faseverandering vormen een buffer tegen
temperatuurschommelingen. Wanneer ze van de ene in de andere

zichtbaar in het donker gedurende een bepaalde tijd.

--

Fluorescerende materialen absorberen lichtfotonen met

fase overgaan (bv. vast-vloeibaar) slaan ze energie op of geven die

korte golflengte (hoog energetisch) en zenden vrij snel licht

opnieuw vrij terwijl de omgevingstemperatuur constant blijft.

uit met een langere golflengte. Een typisch voorbeeld zijn

Thermochrome materialen

de optische witmakers: zij absorberen UV stralen en zenden

Thermochrome materialen veranderen van kleur onder invloed van
temperatuurswijzigingen (zie fotoreeks hierboven).

Thermo-elektrische materialen
Door een temperatuurgradiënt kan dit materiaal stroom opwekken.
Omgekeerd, wekt het materiaal een warmteverschil op wanneer
stroom doorheen het materiaal vloeit.

zichtbaar licht uit, waardoor een materiaal optisch een veel
witter effect krijgt.

Fotochromatische materialen
Fotochromatische materialen zijn kleurloze materialen die kleur
“uitzenden” bij blootstelling aan licht, zoals zichtbaar licht en
UV stralen. Bij blootstelling aan licht verandert hun moleculaire
structuur waardoor de materialen kleur krijgen. Wanneer de

Ingekapselde materialen

lichtbron wordt verwijderd, verdwijnt ook de kleur.

Ingekapselde producten zijn omgeven door een polymeersmantel
die de inhoud afschermt van de matrix aan de andere zijde van het
polymeer. Deze polymeermantel is al dan niet breekbaar.
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Responsieve textielmaterialen
Textiel vindt steeds vaker zijn weg in technische toepassingen zoals in de bouw, transport, persoonlijke bescherming en
opslag en verwerking van biomateriaal. Met het gebruik van nieuwe materialen in nieuwe toepassingen rijst de vraag naar
veiligheid en vaak worden erg ruime marges voorzien om hieraan tegemoet te komen. Desondanks kunnen foutjes in het
ontwerp, productie en assemblage risico’s inhouden. Bovendien is het niet uit te sluiten dat textielmaterialen worden
gebruikt in toepassingen waarvoor ze eigenlijk niet zijn ontworpen. Met de introductie van ‘smart textiles’ en responsieve
materialen willen we daar iets aan doen. Textielmateriaal dat met dergelijke sensoren is uitgerust, kan fouten detecteren en
waarschuwt de gebruiker vóór er eventuele schade optreedt.

Textiel druksensoren voor bouwtoepassingen
In de bouwsector biedt textiel met zijn sterkte, flexibiliteit en uiterst licht gewicht unieke architecturale mogelijkheden. Organische
vormen en mobiele daksystemen behoren tot de mogelijkheden. Maar het zijn juist die unieke kenmerken van textiel die voor problemen
zorgen bij het ontwerp. De huidige modellen zijn immers gebaseerd op rigide materialen die niet of nauwelijks van vorm veranderen
binnen hun veiligheidsmarges van belasting.
Voor textiel geldt dit niet: elke verandering in belasting zoals rek of druk, zorgt voor een andere vorm, en dus een andere verdeling van de
krachten over de constructie. Een complex modeleringproces maakt dergelijke constructies duur en de invloed van omgevingsfactoren
zoals regen, wind en sneeuwlast blijft moeilijk in te schatten. Centexbel ontwikkelde daarom in het kader van het EU project Multitexco
sensoren in textiel die druk, rek, vibratie en temperatuur kunnen monitoren.

Druksensoren kunnen aangeven of er zich water of sneeuw ophoopt.
Via vibratiesensoren ingewerkt in de keder (verbindingsstuk) van een
tent wordt de beweging van de tent tijdens windbelasting opgevolgd.
Een verkeerde spanning kan leiden tot flapperen van het doek in de
wind en zo scheuren veroorzaken. Ook temperatuur moet in het oog
worden gehouden. Vooral nu steeds meer PVC gebruikt wordt als
druksensor verbonden met PC uitleesmodule

textielcoating. PVC wordt namelijk week rond 70-80°C. Wanneer
een gelaste naad onder spanning staat bij dergelijke temperaturen
zal de naad geleidelijk lossen. Om de temperatuur te controleren
kunnen miniatuursensoren met geleidende garens ingewerkt worden
in het doek. Door alles nadien met PVC te coaten zitten de sensoren
goed beschermd. De geleidende garens maken de connectie mogelijk
met de randapparatuur. Op deze manier kan een zeer precieze en
onafhankelijke monitoring plaatsvinden. Helaas is de monitoring
in dit geval enkel plaatselijk. Als alternatief kan men ook gebruik
maken van temperatuurgevoelige pigmenten. Eens een bepaalde

thermochrome coating op textiel wordt transparant bij >70°C
(rode pijl) en terug donker van kleur na afkoeling (blauwe pijl).

temperatuur wordt overschreden, verdwijnt de kleur en wordt de
onderliggende waarschuwingstekst leesbaar.
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Kleurverandering in coating wijst op toxische en corrosieve gassen
Textiel kan voor heel diverse toepassingen worden gebruikt. Helaas worden textielmaterialen soms gebruikt in situaties waar ze eigenlijk
niet voor zijn gemaakt. Bij eventuele problemen achteraf, is het voor de producent zeer moeilijk om dit oneigenlijk gebruik te bewijzen.
Zo komen er bijvoorbeeld zeer corrosieve gassen vrij tijdens de vergisting van biologisch materiaal, of in aanwezigheid van vee (zoals
waterstofsulfide en ammoniak). Overspanningen van schuren of biogasfermentors worden aan deze gassen blootgesteld en een foutieve
keuze van het textiel kan voor grote problemen zorgen.
Centexbel ontwikkelde een coating die van kleur verandert in aanwezigheid van dergelijke toxische en corrosieve gassen. De irreversibele
varianten van deze sensoren kunnen als detectiesysteem dienen om het oneigenlijk gebruik van bepaalde textielmaterialen aan te tonen.

Reversibele gassensoren kunnen belangrijk zijn bij het aantonen van de
aanwezigheid van het giftige waterstofsulfide. H2S is door de mens slechts
in erg lage concentraties waarneembaar en een zeer korte blootstelling
aan een hogere concentratie volstaat om een volwassen persoon
bewusteloos te maken. Centexbel ontwikkelde reversibele gassensoren
bij het uitwerken van opslagzakken voor zeewier in de context van het
Europees onderzoeksproject AT~Sea. In dergelijke zakken wordt zeewier
voor langere tijd bewaard en waterstofsulfide kan gevormd worden tijdens
het rottingsproces. H2S wordt daarenboven extra gevaarlijk doordat het
zwaarder is dan lucht. Het kan dan ook in putten, riolen en opslagruimtes
tot hoge concentraties accumuleren. Naast H2S en ammoniak zijn er
nog enkele gassen waarvoor het nuttig zou kunnen zijn gassensoren

responsieve coatings reageren op de aanwezigheid van gassen
door irreversibele (a-d) of reversibele (e-g) kleurverandering

te ontwikkelen, zoals het giftige koolstofmonoxide (CO) en NOx; de
opgebouwde expertise in gassensoren kan dan ook ingezet worden voor
meerdere doeleinden.

a/ voor, b/ na contact met ammoniak
c/ voor, d/ na contact met H2S
e/ voor, f/tijdens, g/ na verluchting van contact met H2S.

Kleurverandering wijst op gewijzigde zuurtegraad
Een andere toepassing van chemische sensoren is het aantonen van de zuurtegraad van
vloeistoffen. Zeker bij het bewaren van voedingsmiddelen of biologische materialen
kan de pH fluctueren onder invloed van bacteriën. Ook daar ontwikkelde Centexbel
een sensor die kan aantonen of de pH boven een kritische waarde stijgt. Daarvoor
werden een aantal polyurethaan- en acrylaatbinders getest op hun compatibiliteit met
chemische pH-indicatoren. Er zijn specifieke moeilijkheden bij het ontwikkelen van
dergelijke indicatortextielen.
De halochrome pigmenten dienen geïncapsuleerd te worden in een textielcoating,
moeten in contact staan met het water en mogen niet uitlogen in het water. Door het
pH schommelingen in het water worden
aangetoond door kleurverschillen in de
coating

gebruik van bepaalde crosslinkers en binders werd een indicatortextiel ontwikkeld die
pH schommelingen kan aantonen en slechts beperkt uitloogt in het water.
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Sjorband met UV-gevoelige print
Ook in de transportsector zijn slimme textielmaterialen bijzonder nuttig. Zo worden sjorbanden aan hoge lasten blootgesteld en
verouderen ze onder invloed van zonlicht waardoor ze na verloop van tijd hun sterkte verliezen. In het geval van gebruikte sjorbanden is
het moeilijk in te schatten in welke mate ze reeds werden aangetast door zonlicht.
Sjorbanden die in overdekte vrachtwagens worden gebruikt zullen langer meegaan dan sjorbanden die in Zuid-Europa aan weer en wind
worden blootgesteld. Centexbel ontwikkelde in het kader van het Cornet project Rescotex een UV gevoelige print die op sjorbanden kan
worden aangebracht, zodat de gebruiker tijdig wordt gewaarschuwd wanneer de sjorband aan vervanging toe is en de veiligheid van het
transport verzekerd blijft.

Bij overmatige blootstelling aan UV licht wordt de waarschuwingstekst op de sjorband leesbaar.

Besluit
De meerwaarde van veel textielmaterialen kan sterk verhoogd worden door de toevoeging van detectie- en signalisatiefuncties van
omgevingsparameters. De kenmerken van textiel, zoals flexibiliteit, elasticiteit, lichtgewicht en resiliëntie, maken het mogelijk parameters
te bepalen die in andere materialen moeilijk te monitoren zijn. De ontwikkeling van responsief textiel vergt daarom een grondige kennis
van zowel het textielmateriaal als van de verschillende sensoren. Om de compatibiliteit en duurzaamheid van deze “slimme” systemen te
bepalen zijn bovendien vaak heel specifieke testen nodig die verschillen volgens de toepassing.
Hoewel sensoren in textiel al een tijdje worden toegepast in bijvoorbeeld de medische wereld, bieden ook andere sectoren heel wat
innovatiemogelijkheden voor slim textiel. De voorbeelden in dit artikel illustreren dat omgevingsparameters vaak op verschillende
manieren kunnen worden opgevolgd, via de integratie van elektronische sensoren of via het aanbrengen van responsieve chemische
pigmenten. De diversiteit van textielmaterialen en hun toepassingsgebieden openen een massa mogelijkheden en kansen om een
responsief materiaal te ontwikkelen.
De auteurs wensen de subsidiërende overheden te bedanken die dit onderzoek hebben gesteund: European Union’s Seventh Framework Program managed
by REA-Research Executive Agency http://ec.europa.eu/research/ rea (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 606411 and n° 280860, en Agentschap
Ondernemen & Innoveren (IWT 130372)
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Centexbel-VKC trekt slimme O&O kaart
Slim textiel, slimme systemen en wearables blijven een uitverkoren domein voor elke onderzoeker en voor ieder bedrijf
dat gebeten is door de microbe van innovatieve producten met hoge toegevoegde waarde. We staan nog maar aan het
begin van een industriële en maatschappelijke revolutie, die niet enkel technologische wonderen in het vooruitzicht stelt,
maar ook vaak een antwoord zal bieden op maatschappelijke uitdagingen zoals recyclage, gezondheidszorg en duurzame
energiewinning.

[Markers]

De technische doelstelling van dit Cornet project is het coderen van textielstructuren en de gegevens
met betrekking tot het productieproces en de gebruikte grondstoffen op te slaan in het product zelf
ten voordele van een betere recyclage van (complexe) textielstructuren.
Mike De Vrieze | mdv@centexbel.be

[WearIT4Health]

In dit Interreg Euregio Maas-Rijn project wordt een innovatief en draagbaar multi-sensorsysteem
ontwikkeld voor de medische bewaking van gehospitaliseerde patiënten waarbij het systeem
comfortabel is voor de patiënt én compatibel met het bestaande computersysteem van het ziekenhuis.
Virginie Canart | vca@centexbel.be

[Bioharv]

Mechanische energie-regeneratoren (MER) zijn hulpmiddelen om hernieuwbare elektriciteit te
produceren aangepast aan de lage stroomsterktebatterijen gebruikt in bv. smartphones. Op basis
van bestaande kunststofverwerkings- en textielproductietechnieken kunnen 100% polymere MER
producten worden ontwikkeld via multicomponente piëzo-elektrische textielstructuren.
Birgit Stubbe | bst@centexbel.be

[LUMINOPTEX]

Dit Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project richt zich op het ontwerp en de implementatie van
nieuw intelligent textiel voor “autonome diffuse verlichting” met toepassingen in interieur design,
decoratieve stoffen of signalisatie.
Pieter Heyse | ph@centexbel.be

[CareWare]

In dit ITEA project worden slimme, draagbare en niet-belemmerende cyberfysische systemen
ontwikkeld en gepromoot om de evolutie van ondermeer de gezondheid en sportprestaties op te
volgen.
Brecht Demedts | bdm@centexbel.be
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Outside-the-Box
'Fashnology', a factor for picking wearables
From fitness bands to smart glasses, wearable technology has grown in popularity in recent years. But what prompts people
to put on a wearable device? A recent study conducted by researchers at Missouri University of Science and Technology
provides some answers. The study, published recently online, examined what features and attributes of two wearable
products - Google Glass and the Sony SmartWatch 3 - were attractive or unappealing to users.
The researchers interviewed two groups of users - one made up of university students and one made up of staff. While the researchers
found some differences in what appealed most to the different groups, they also found common attributes that influenced users’ adoption
behavior. Those attributes included a device’s look and feel as well as its brand, and common values, such as image and value for money.
“One of the main takeaways for researchers and practitioners is that wearable technology, unlike traditional technology, is a ‘fashnology’
because they are both fashion accessories as well as functional technology,” says Dr. Fiona Fui-Hoon Nah, a professor of business and
information technology at Missouri S&T and one of the study’s co-authors. “The findings suggest that wearable technology needs to be
designed with fashion, aesthetics, and the look and feel in mind.”
“For example, weight, form factor (due to bulkiness) and battery heat were identified as inhibiting factors,” Nah says. “Privacy was also
identified as a concern for wearable devices. To increase adoption, it is critical to have fitness apps and trackers in a smart watch, and
messaging and social media apps in smart glasses.”
The paper, Factors influencing the adoption of smart wearable devices, was published online Aug. 11, 2017. It will appear in the
International Journal of Human-Computer Interaction. The research was conducted by three members of the Missouri S&T business
and information technology faculty and two students from that department. Lead author Apurva Adapa earned her master’s degree in
information science and technology in 2016. The other student author, Samuel M. Smith, earned his bachelor’s degree in information
science and technology in May 2017. Faculty members co-authoring the paper are Dr. Fiona Nah, Dr. Richard Hall and Dr. Keng Siau, all
professors of business and information technology. Siau is also the chair of the department.
Understanding factors influencing the adoption of wearable devices is critical to improving the design and development of wearable
devices.
Source: Missouri University of Science and Technology through ScienceDaily

“wearable technology needs to be
designed with fashion, aesthetics,
and the look and feel in mind”
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Centexbel-VKC support the textile and plastic processing supply chains in the development and introduction of novel materials,
innovative products and technological processes.
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