INFO
Nieuwsbrief voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie | editie 2017 - 10

Terugblik op 2017

SEM image of the month:
Layered structure of nacre also known as “mother of pearl”

Verantwoordelijke uitgever: Jan Laperre, directeur generaal
Redactiecomité: Jan Laperre, Stijn Devaere, Eline Robin
Tekstredactie en lay-out: Eline Robin
Fotografie: Marc Van Hove
© Centexbel-VKC 2018

Disclaimer:
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
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3D printing : Prototyping the future

Na een staaltje van ons kunnen ...
“Family-of-the-future” is een demonstratieproject van Flam3D - het onafhankelijk platform voor
alle belanghebbenden actief in 3D-printing en Additive Manufacturing in Vlaanderen - waarin 30
organisaties de mogelijkheden van 3D Printing in Vlaanderen aantoonden.
Tijdens de Prototyping beurs in november in Kortrijk stelde Centexbel een werkbroek tentoon met
rechtstreeks 3D geprinte kniebeschermers in een mooi ontwerp van de Artevelde Hogeschool.
Het prototype werd nadien nog getoond op de Formnext beurs in Frankfurt en volgend jaar toert het
project verder om de mogelijkheden en expertise uit Vlaanderen kenbaar te maken.

... gaat het onderzoek verder
In januari 2018 start Centexbel samen met een Duitse onderzoekspartner het Cornet project F3DPrint
om op basis van een bodyscan een perfect passend stuk te 3D printen op textiel wat ontzettend
interessante perspectieven biedt voor sportkleding en medische toepassingen waarin de combinatie
functionaliteit en comfort centraal staat.

Meer informatie
Karen Deleersnyder | kdl@centexbel.be
www.centexbel.be/projects/accelerate³
www.familyofthefuture.eu/
ARBURG Plastic Freeforming - Process description
https://www.youtube.com/watch?v=eqlrM86uCdM
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Textielplatform in Grâce-Hollogne
breidt uit
Meer informatie
Baptiste Herlin | bhe@centexbel.be
www.centexbel.be/projects/macobio

In het kader van het FEDER project MACOBIO - Biogebaseerde composietmaterialen – Portfolio Low Carbon Footprint heeft Centexbel een een weefgetouw met meerdere inslagen en een werkbreedte van 500 mm geïnstalleerd. Op dit nieuwe
weefgetouw kunnen we biogebaseerde (vlasvezel) textielversterkingen weven in zowel 2D als 3D structuren.

Kenmerken :
-------

Werkbreedt: max 500 mm
Dubbele inslaginsertie (negatieve klem) – mogelijkheid
tot montage van 4 grijpers
Dobby systeem met schachtopening tot 300 mm
Uitgerust met 8 weeframen - mogelijkheid tot montage
van 24 weeframen
Parallelle beweging van de kam tijdens het aanslaan van
de inslagdraden
De kettingdraden worden aangeleverd ofwel via een set
van twee kettingbomen ofwel via een bobijnrek met 500
posities
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BEL-SME: samenwerking tussen KMO’s
uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Meer informatie
Bernard Paquet | bp@centexbel.be

Dit jaar heeft Centexbel enkele nieuwe projecten opgestart waarin zowel Waalse als Vlaamse kmo-bedrijven samenwerken in het kader
van een oproep voor projecten gelanceerd door het initiatief BEL-SME. Dit initiatief richt zich tot kmo’s en wil een geschikt instrument
aanbieden dat de bedrijven uit de verschillende Belgische gewesten in staat stelt een gezamenlijk O&O-project uit te werken. BEL-SME
werd door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaanderen), DGO6 (Wallonië) en Innoviris (Brussel) uitgewerkt om de
samenwerking tussen de Belgische kmo’s uit de verschillende gewesten aan te moedigen.

Smart Weave
Eén van deze O&O projecten is Smart Weave. De markt van smart of elektronisch textiel is slechts één van de vele factoren in een evolutie
waarin de textielwaardeketen mee overgaat naar een algemene INTERNET OF THINGS.
De mogelijke toepassingen zijn talrijk en sectoroverschrijdend. Vandaag zijn er nog enkele technische obstakels die de overschakeling op
een grotere/rendabele productieschaal verhinderen.
In dit project verenigen VdS Weaving uit Oudenaarde en Desimone uit Farciennes hun competenties in textiel en robotica om een
industriële oplossing uit te werken.
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Centexbel’s intelligent Kneebrace
wins techtextil innovation award 2017

More information:
Bernard Paquet | bp@centexbel.be
http://www.motex-research.eu/

During the Motex research project,
Mobilab @ Thomas More, Centexbel,
Fraunhofer IZM and FKT developed
and validated an intelligent textile.
The smart textile is equipped with
integrated sensors and corresponding
embedded electronics.
They condition the sensor signal
and transmit the data wirelessly to a
smartphone app.

dashboard

MOTEX

patient | cyclist

coach | healthcare professional

MOTEX server

The smartphone app delivers direct feedback to the user about the quantity and performance of the exercises and sends the available
information to a central server accessible to coaches and medical experts.
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The coach or medical expert can
analyse the data using a software
platform that delivers a two-way
monitor and communication channel
between the patient/user and his
prescribing clinician/coach.

Professional data analysis
through central server

The stored data is available to the health professional
through a web portal, where he can create, adjust and
follow up training schemes.
This portal also provides a two-way communication
channel between patient and professional, to signal
possible problems in the rehabilitation process in order
to take adequate actions in time.

Tele-rehabilitation functionality
Patient is reminded to preform exercices
Quality & quantity is measured
Online therapist follow-up

TELE-REHABILITATION PROCESS
A patient who has received a total knee prosthesis is monitored in
the patient’s home environment. The tele-rehabilitation platform
reminds the user to perform his exercises on a regular basis.
Direct feedback about quantity and performance is presented
to him by a smartphone app guiding him to a safer rehabilitation
process, maximizing its output.

The MOTEX intelligent kneebrace has been developed by an international highly
motivated and complementary project consortium of four key partners formed
through the international CORNET funding channel.
IWT-project No. 130954 (Cornet) / IGF No. 117 EN/1
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Gerecycleerd PVB beschikt over
uitstekende chemische eigenschappen

Meer informatie
Arnaud Joset | aj@centexbel.be

Het Rebinder project heeft tot doel een recyclingprogramma van polyvinylbutyral (PVB) op te richten. PVB is een
thermoplastische kunststof die vooral wordt gebruikt in de productie van veiligheidsglas (86% van het volume), in inkten en
verf.
We hebben in het laboratorium de chemische en fysische eigenschappen van PVB geanalyseerd en een extractieporces op punt gesteld
voor de recyclage en raffinage van PVB op basis van vlak glas en autoruiten. Daarbij hebben we kunnen aantonen dat gerycleerd PBV
chemische eigenschappen heeft die heel sterk aanleunen bij die van virgin materiaal. Op basis van verschillende fysische testen konden
we het potentieel aantonen van het gebruik van PVB in nieuwe materialen.
Het project heeft ook tot doel een recyclingprogramma uit te werken voor het gebruik van gerecycleerd PVB in de productie van een
bitumenhoudende binder voor dakmembranen. Deze toepassing zal verhinderen dat een waardevol materiaal wordt gestort.
Het project bevat ook nog een LCA-luik dat het behandelingstraject en de valorisatie van PVB afval zal belichten.

Dankzij de geïntegreerde
aanpak van het project wordt
het onderzoek in een bredere
context geplaatst en komen
de verkregen resultaten aan
alle partners ten goede.
De volgende stap zal erin
bestaan de ontwikkelingen
naar de industrie te vertalen
en de resultaten uit het
labonderzoek in de realiteit
om te zetten.
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Celkweek op textielstructuren
Meer informatie
Olivier Jolois | oj@centexbel.be
Het Homecells project legt zich toe op het creëren van voedingsbodems voor
celkweek die worden ingezet in weefselengineering. De voedingsbodems
worden geproduceerd via elektrospinning op basis van natuurlijke materialen
die de biocompatibiliteit van het de novo1 materiaal met het menselijke
weefsel verbeteren. Via elektrospinning produceren we nonwoven structuren
op nanoschaal, wat bijzonder gunstig is voor de groei van celweefsels. Dankzij
deze techniek kunnen we immers met een heel klein volume vezels een groot
contactoppervlak creëren voor de cellen.
Tijdens het project hebben we een elektrospinningkamer geïnstalleerd,
waarin we zowel de temperatuur als de vochtigheid perfect controleren, twee
parameters die essentieel zijn om een correct en reproduceerbaar resultaat
te behalen. Door zowel het klimaat als het elekrospiningproces te beheersen,
kunnen we op een reproduceerbare manier drieimensionale structuren
aanmaken, samengesteld uit één of meerdere lagen van opeenvolgend
dezelfde of verschillende materialen. Enkele van deze structuren hebben hun
waarde al aangetoond voor celkweek omdat ze de ontwikkeling van cellen
mogelijk maakten.

1 In de biologie betekent de novo “nieuw gesynthetiseerd”.
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Tuinen groeien langs de muur op textiel
Meer informatie
Pieter Heyse | ph@centexbel.be

Groen in de stad zuivert de lucht, dempt het geluid, verlaagt de temperatuur met enkele graden en maakt
het leven gewoon veel aangenamer. Maar omdat er op de grond nog weinig ruimte overblijft om tuinen aan
te leggen gaat de blik omhoog naar daken en muren, waar nog oneindig veel oppervlakte beschikbaar is
voor levensnoodzakelijke groenvoorzieningen.
Hoewel het aanleggen van een tuin op een verticale wand net iets minder evident is dan in de grond heeft de menselijke
geest het voordeel op zijn creatiefste te zijn als de uitdaging of nood het hoogst is. Daarom onderzoeken Centexbel en
partners de mogelijkheden van onder andere textiel als klimphulp voor de aanleg van verticale tuinen.
Er werden twee proefprojecten aangelegd op basis van de kennis die tijdens de eerste fase van het project werd
opgedaan. Eén jaar voor het einde van het project Groen Bouwen worden die “proeftuinen”, naast andere bestaande
verticale tuinen, opgevolgd en beoordeeld op groei, aanwezigheid van insecten, stevigheid van de constructie, enz1.
Intussen kunnen we al meegeven dat de resultaten met textiel als klimhulp bijzonder hoopgevend zijn.
Het doel van het project Groen Bouwen is om Vlaanderen “warm te maken” voor de aanleg van groene gevels. Op
dit ogenblik bekijken we hoe we de verschillende systemen kunnen optimaliseren om uiteindelijk over te gaan tot de
ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.
1 https://www.gevelgroen.be/projectresultaten/
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PN-ATPV
Indirecte beoordeling van
beschermende kleding tegen vlambogen
Meer informatie
Philippe Lemaire | pl@centexbel.be

Elektriciens werken soms in zogeheten laagspanningsstations, waar de elektrische spanning toch kan oplopen tot 5000 Volts. Zij staan
daar niet enkel bloot aan elektrocutie door contact maar ook “op afstand” waarbij ze brandwonden kunnen oplopen wanneer een
vlamboog optreedt tussen twee verschillende elektrische potentiaalpunten. De energie die zo’n vlamboog opwekt is kolossaal hoog en
wordt vooral in alle richtingen verspreid in de vorm van infraroodstralen. Een gewoon kledingstuk ontvlamt onmiddellijk en een niet
geschikt beschermend pak laat sowieso te veel hitte door waardoor de drager ernstige brandwonden oploopt.
Er bestaan internationale normen om het gedrag van kleding te meten in contact met vlambogen, waarbij het nodig is een reële vlamboog
op te wekken in zijn volledige kracht. De afvoering van de eventuele rook is problematisch en bovendien maakt het aleatoire (chaotische)
karakter van de vlamboog het noodzakelijk dat testen verschillende keren opnieuw moeten worden uitgevoerd, wat de kosten voor de
test enorm doet stijgen.
Tijdens de ontwikkeling van beschermende kleding, wil de producent verschillende oplossingen vergelijken zonder telkens beroep te
doen op deze dure test. Het doel van dit project is daarom een nieuwe methode te ontwikkelen om de bescherming te beoordelen
van beschermende kleding tegen vlambogen die minder belastend is maar wel even representatief: minder energieverburik, minder
benodigde testruimte en minder bijkomende effecten (rookontwikkeling, projecties...).
We hebben daarom tijdens deze prenormatieve studie, met steun van de FOD economie, een toestel ontwikkeld dat een laser
infraroodstraal combineert met een laser ultravioletstraal waarmee we de monsters bestralen op een manier die overeenkomt met een
reële vlamboog. Met behulp van een calorimeter die de huid simuleert meten we de restenergie die doorheen de stof dringt en bepalen
we het risico op ernstige brandwonden.
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E-textiles plaatsen de patiënt in het
centrum van de medische zorg
Meer informatie
Virginie Canart | vca@centexbel.be
http://www.centexbel.be/projects/wearit4health
http://www.wearit4health.com/

Centexbel neemt, sinds bijna 1 jaar, actief deel aan het Interreg project WearIT4Health, dat tot doel heeft een draagbaar
medisch hulpmiddel te ontwikkelen dat de opvolging van patiënten vereenvoudigt dankzij de monitoring van de vitale
parameters.
Drie ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn (Liège, Maastricht en Leuven) zijn betrokken in het project. Hun artsen en verpleegkundigen
werken samen met de onderzoekers in de ontwikkeling van een betrouwbaar, efficiënt en comfortable product dat hen alle belangrijke
gegevens verschaft zoals temperatuur, hartslag, ademhaling en zuurstofverzadiging.
Deze gegevens worden direct geïntegreerd in het informatiesysteem van de drie ziekenhuizen zodat het medisch personeel er vlot toegang
toe krijgt. Centexbel ontwikkelt de textielsensoren voor het opvolgen van de temperatuur, ademhaling en elektrocardiogram. Onze rol
bestaat er ook in een comfortabel textielproduct te ontwikkelen die al deze sensoren integreert met aandacht voor een betrouwbare
werking en het lichamelijk comfort van de patiënt.
De Universiteit van Liège en hun elektronisch lab Microsys, CHU de Liège, de Universiteit van Maastricht (IDEE), het universitaire
ziekenhuis van Maastricht, KU Leuven en de Universiteit Hasselt werken vanuit hun expertise mee aan het project dat drie jaar zal duren.

Connected to the hospital network
Continuous monitoring of multiple vital parameters
Activity trackers
Patient localisation
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Events 2017
Meer informatie
Ann De Grijse | adg@centexbel.be
www.centexbel.be/agenda

------

2 INTERNATIONALE CONFERENTIES met telkens meer dan 100 deelnemers
1STE CENTEXBEL CAFÉ: schot in de roos met 40 enthousiaste deelnemers
LABTOUR in Kortrijk
7 horizonverkenningen, 4 ontbijtsessies en 2 studiedagen
Verschillende opleidingen die 2 x per jaar worden aangeboden aan werknemers uit de kunststoffensector
# deelnemers
7 & 8 februari

European Conference on Textile Innovations for Healthcare

121

Horizonverkenning Kunststoffen

19

20 april

Ontbijtsessie Smart Textiles

25

25 april

Horizonverkenning Kledingtextiel

27

4 mei

Labtour Centexbel-VKC

38

18 mei

Ontbijtsessie Recyclage en Blendprocessing

40

30 mei

Horizonverkenning Post Techtextil

48

1 juni

Centexbel Café Business models and cases

40

27 juni

Horizonverkenning Meubel en Deco

33

5 september

Séminaire Hygiène dans les soins de santé

18

21 september

Ontbijtsessie Biopolymeren

51

26 september

Horizonverkenning Groene innovaties

46

Third European Conference on Fire-safe Textiles and Plastics

101

Horizonverkenning Beschermend textiel

38

23 november

Ontbijtsessie Reinigen van textiel

37

28 november

Horizonverkenning Sporttextiel en comfort

26

4 december

Studienamiddag Waterproblematiek in de textielindustrie

47

28 maart

12 &13 oktober
24 oktober

Ontbijtsessie
“Reinigen van Textiel”
23 november 2017
Klaratex - Wevelgem
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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.

CENTEXBEL-VKC

GENT | Technologiepark 7 | BE-9052 Gent | Belgium | +32(0)9 220 41 51 | gent@centexbel.be
KORTRIJK | E. Sabbelaan 49 | BE-8500 Kortrijk | Belgium | +32(0)56 29 27 00 | info@vkc.be
GRÂCE-HOLLOGNE | Rue du Travail 5 | BE-4460 Grâce-Hollogne | Belgium | +32(0)4 296 82 00 | g-h@centexbel.be
www.centexbel.be | www.vkc.be

