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Asfalt dat zichzelf herstelt, utopie of werkelijkheid? 

Een studie naar de wanddikte en groottedistributie van microcapsules 

1 Inleiding 

Microcapsules worden al gebruikt in verschillende gebieden, waaronder: 

geneesmiddelendragers, cosmetica, insecticiden en zelf helende materialen. De 

microcapsules hebben, zoals de naam het al zegt, een diameter van enkele tientallen 

micrometer. Het handige aan deze capsules is dat men op microscopische schaal kan 

controleren wanneer de kerninhoud wordt vrijgegeven. Een voorbeeld van hoe 

microcapsules gebruikt kunnen worden als zelfhelend materiaal is het wegdek. Het meest 

gebruikte materiaal voor het wegdek is asfalt en iedereen weet dat er in de meeste wegen na 

verloop van tijd barsten ontstaan. Stel nu dat er zich in het asfalt microcapsules bevinden 

dan zal wanneer het wegdek barst ook de microcapsulen barsten en hun materiaal 

vrijgeven. Dit materiaal zorgt er dan voor dat de barst hersteld wordt zonder dat iemand 

wist dat ze er zelfs was. De bestudeerde microcapsules hebben een melanine formaldehyde 

schil, dit is een hard plastic materiaal dat hard blijft onder hoge temperaturen. De chemische 

structuur is weergegeven in figuur 1. Het doel van het onderzoek is er uiteindelijk voor 

zorgen dat de productie van de microcapsulen geperfectioneerd wordt en de capsules dus 

allemaal dezelfde diameter en zelfde wanddikte hebben, om deze reden worden de 

groottedistributie en de wanddikte (en of deze uniform is) onderzocht. Het 

beeldverwerkingsprogramma ImageJ van het National Institute of Health (US) werd 

hiervoor gebruikt.  

 

 

Figuur 1: chemische structuur van melanine formaldehyde 

2 Preparatie van de samples 

De capsules worden aangemaakt via in situ polymerisate (het samenvoegen van 

koolwaterstofketens tot langere ketens) aan de UGent binnen een project van het 

Strategisch Initiatief Materialen (SIM) van de Vlaamse overheid.  
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Voor dit onderzoek werd gewerkt met een elektronenmicroscoop, de FEI Quanta 250 

FEG ESEM.  Deze microscoop heeft drie standen: hoog vacuüm, laag vacuüm en ESEM. ESEM 

staat voor Environmental Scanning Electron Microscope. Men werkt met een hoog vacuüm 

(10-3 - 10-5 Pa). Hoe hoger het vacuüm, hoe groter de vrije weglengte (dit is de afstand die 

een deeltje kan afleggen zonder te botsen met een ander deeltje) en dus hoe minder kans dat 

de elektronen uit de elektronenbundel zullen botsen met luchtmoleculen. Dit zorgt voor een 

hoger rendement van de elektronenbundel en een hogere resolutie. De microscoop heeft een 

spatiale resolutie van ongeveer 1 nm, wat wil zeggen dat punten die op een afstand staan 

van minimaal 1 nm onderscheiden kunnen worden. Dit is een zeer hoge resolutie voor een 

SEM toestel.  

 

Omdat gewerkt wordt met een elektronenmicroscoop, moeten de samples die de 

microcapsules bevatten gecoat worden met bijvoorbeeld koolstof. Dit zorgt voor voldoende 

elektrische geleiding zodat de elektronen die op het sample geschoten worden het sample 

kunnen verlaten zonder dat er oplading ontstaat. Oplading is een nefast effect voor de 

beeldvorming en zorgt voor vervormingen van het beeld. 

 

Er zullen ook dwarsdoorsneden bestudeerd worden. Deze worden aangemaakt door de 

capsules in te bedden in een hard materiaal, waardoor de secties gemaakt kunnen worden. 

Dit gebeurt door middel van een diamant mes, waardoor doorsneden kunnen bekomen 

worden met een dikte van 30 nm. Voor het maken van de dwarsdoorsneden wordt het 

diamant mes nat gemaakt, wat zorgt voor verminderde compressie, beter behoud van de 

structuur en gladdere oppervlakken. Het is echter zo dat, aangezien de kern van de capsules 

leeg is wanneer deze dwarsdoorsneden gemaakt worden, er een aantal breuken ontstaan in 

de wand. 

3 Groottedistributie 

Het is belangrijk om de grootte van de capsules te bepalen en nog meer de spreiding 

ervan. Aangezien er op de microcapsules zelf soms grote uitsteeksels aanwezig zijn, werden 

enkel de meer ronde capsules bekeken. Zo vonden we dat de diameter van de capsules 

normaal verdeeld is rond een gemiddelde van 45,8 µm en ze een standaarddeviatie hebben 

van 10,3 µm, wat betekent dat 68.3% van alle bestudeerde capsules zich bevinden tussen 

35.5 µm en 56.1 µm. Dit resultaat is te zien in figuur 2. Wat opvalt is dat deze 

standaarddeviatie 22,5% van de gemiddelde diameter bedraagt, wat een hoge waarde is. 

Men heeft dus als doel deze standaarddeviatie zo klein mogelijk te maken. 
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Figuur 2: Histogram van de diameter van de microcapsules en de normale verdeling 

4 Wanddikte ten opzichte van de diameter 

Voor de wanddikte werd onderzocht of er een verband is met de diameter van de 

capsules. Uit figuur 3 kunnen we afleiden dat er gestreefd wordt naar een vaste dikte voor 

de wand voor iedere capsule van ongeveer 1,5 m, 1,448   0,002 m, om precies te zijn.  Dit 

betekent dat niet elke capsule gevormd wordt met dezelfde hoeveelheid materiaal, omdat in 

dat geval de wanddikte zou moeten afnemen bij toenemende diameter, met als theoretisch 

verband: 
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Indien men dit expliciet schrijft naar de wanddikte wordt dit: 
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Waarbij: 

 

      , de dikte van de wand (in μm) 

      , het volume van het gebruike schilmateriaal (in μm3) 

  , de straal van de capsule 
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Figuur 3: Experimentele en theoretische wanddikte in functie van de diameter 

 

Wat opvalt uit figuur 3 is dat, wanneer men enkel kijkt naar de capsules met een 

diameter  tussen 35.5 µm en 56.1 µm (1 standaard deviatie verschillend van het 

gemiddelde), de experimentele waarden toch vrij dicht aansluiten bij de theoretisch 

voorspelde waarden. 

 

Omdat men ook wil weten of de wanddikte van de capsules uniform is, werden ook 

doorsneden van de capsulen bestudeerd. Het is al snel met het blote oog zichtbaar dat de 

wanddikte niet uniform is. Een voorbeeld is te zien in figuur 4. De wanddikten werden 

telkens manueel bepaald en er werd ook geen gemiddelde genomen, aangezien te weinig 

geschikte capsules gevonden werden.  
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Figuur 4: Uniformiteit van de wanddikte 

5 Conclusie 

De gemiddelde diameter van melanine formaldehyde microcapsules geproduceerd via in 

situ polymerisatie werd bepaald, evenals de relatie met de wanddikte. De grote spreiding op 

het gemiddelde geeft aan dat de productie van de capsules nog verder geperfectioneerd 

moet worden.  


