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Op	  weg	  naar	  een	  auto	  zonder	  krassen	  	  
Per ongeluk met je sleutels of een ander scherp voorwerp tegen je auto gebotst? Het overkomt de beste wel 
eens. Het resultaat is meestal een fraai ogende collectie aan krassen in je autolak. Hoewel deze krassen zeer 
lelijk zijn, is dit niet het voornaamste probleem van een kras. De deklaag op de auto zorgt namelijk naast de kleur 
en enkele andere eigenschappen zoals reflectie ook voor de bescherming van het onderliggende metaal tegen 
corrosie. Bij het optreden van een diepe kras gaat deze bescherming dus verloren. Een herstelling van deze 
laklaag dient meestal uitgevoerd te worden door een garagist en is bovendien kostelijk. Maar er is hoop voor de 
mensen bij wie hun auto regelmatig enkele krassen oploopt. Er wordt gewerkt aan een coating die zichzelf kan 
genezen, net zoals snijwonden in de huid zichzelf kunnen genezen.  
 
Context  
Metalen worden wereldwijd gebruikt in de constructie van auto’s omwille van hun goede materiële 
eigenschappen. Hun voornaamste nadeel is echter hun gevoeligheid voor corrosie. Het corrosie proces is een 
proces waarbij metalen gaan oxideren, het meest bekende voorbeeld van corrosie is het roesten van ijzer tot het 
typische oranje-bruine ijzeroxide. Er bestaan verscheidene methodes om metalen te beschermen tegen dit 
proces maar één van de meest gebruikte methodes is het aanbrengen van een organische deklaag of coating. 
Deze coating is een vaste fase die mechanisch of chemisch vast zit aan een veel bredere structuur en die zorgt 
voor het toevoegen van allerlei functionele eigenschappen. Voorbeelden van deze eigenschappen bij auto’s zijn 
de kleur, de reflectie, het voorkomen van slijtage, enzovoort. Hun belangrijkste eigenschap is echter hun barrière 
functie. Organische coatings verlengen de levensduur van het onderliggende metaal door een barrière te vormen 
tegen de agressieve omgeving, maar wanneer de coatings beschadigd zijn, verliezen ze deze beschermende 
barrière-eigenschap en kan het metaal beginnen corroderen.  
 
Innovatief karakter 
Om de levensduur van het onderliggende substraat verder te verlengen, werd er het voorbije decennium een 
nieuwe aanpak ontwikkeld, namelijk de zelfhelende coatings. Deze kunnen opgelopen schade helen. Er bestaan 
reeds auto’s die over een zelfhelende coating beschikken maar deze coatings genezen niet uit zichzelf. De reeds 
bestaande coatings moeten in de zon staan en maken dus gebruik van de geleverde energie om te kunnen helen. 
In dit werk werden met succes autonome zelfhelende coatings gemaakt, autonoom omdat ze geen externe trigger 
of enige andere vorm van menselijke interventie nodig hebben voor herstel. Het concept van autonome 
zelfhelende polyurethaan coatings werd bekeken. Deze coatings maken gebruik van microcapsules, die een 
vloeibaar helend middel bevatten dat kan reageren met water uit de lucht. Deze microcapsules, die je kan 
vergelijken met minuscule plastieken bolletjes, worden ingewerkt in een polyurethaan coating en zullen open 
breken wanneer er een beschadiging in de coating optreedt. Het vloeibaar helend middel zal dan in de 
beschadiging vloeien en reageren. Dit is vergelijkbaar met een wonde in je huid waarna bloed in deze wonde zal 
vloeien en je huid zichzelf kan herstellen. 
 
Aanpak en resultaat 
Verschillende soorten microcapsules werden gesynthetiseerd en geanalyseerd. De productie van microcapsules 
start met de aanmaak van zogeheten prepolymeren. Deze zijn een systeem van monomeren die nog niet volledig 
gepolymeriseerd zijn en de mogelijkheid hebben om nog verder te reageren tot een polymeer. Deze 
prepolymeren worden gebruikt in een emulsificatie reactie. Door middel van ultrasone geluidsgolven wordt een 
emulsie in stand gehouden waarbij olie druppeltjes in water worden gevormd. Op de grenslaag tussen de olie-
fase en de water-fase vindt de eigenlijke polymerisatie reactie van het prepolymeer plaats en deze vormt de 
harde polymeerschil van de microcapsule. Gezien het gebruikte helend middel oplosbaar is in de olie-fase – en 
dus niet in de water-fase voorkomt – wordt het helend middel geëncapsuleerd. Vervolgens werden de 
gesynthetiseerde capsules in een polyurethaan coating verwerkt en werden deze coatings, die waren 
aangebracht op stalen plaatjes, getest op hun vermogen om te genezen. Eén van deze tests was het aanbrengen 
van een kras waarna de plaatjes werden ondergedompeld in water voor een bepaalde periode.  
 

 
Figuur 1: Beeld genomen met een elektronen microscoop. Deze toont mooi de vorming van sferische microcapsules. 
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Aan de hand van deze tests kon worden aangetoond dat de coatings zichzelf kunnen genezen. Dit is onder 
andere te zien in Figuur 2.  
 

 
Figuur 2: Visuele observatie van een defect in een coating zonder (links) en met (rechts) 10 wt% microcapsules na 6 

dagen in water. Het is duidelijk waarneembaar dat er minder corrosieproduct is gevormd bij de microcapsules-
bevattende coating. Dit is een indicatie dat heling heeft plaatsgevonden. 

Obstakels 
Volgens Sven Pletincx, de auteur van deze thesis, zijn er nog enkele obstakels die praktische toepassing in de 
weg staan. ‘Hoewel er verscheidene indicaties waren dat de coatings zichzelf konden genezen na het 
aanbrengen van een defect was dit resultaat niet in elke gesynthetiseerde coating te zien. Tevens is de kwaliteit 
van de gebruikte coatings nog niet optimaal om industrieel te worden toegepast. Toch zijn de vooruitzichten 
positief, de indicaties die zijn waargenomen tonen aan dat het concept werkt. Verdere optimalisatie is nodig om 
dit concept verder op punt te stellen.’ 
 
Deze thesis toont een makkelijke manier om microcapsules te synthetiseren en toont veelbelovende indicaties dat 
coatings die deze microcapsules bevatten ook daadwerkelijk autonoom kunnen genezen. Er moeten echter nog 
verscheidene parameters worden geoptimaliseerd om kwaliteitsvolle autonome zelfhelende coatings te bekomen 
zodat deze in de toekomst kunnen worden gebruikt in deklagen van auto’s. De resultaten van deze thesis zijn een 
eerste stap naar een krasvrije wagen.  
 


