
Materialenmodule:

Maakindustrie

Achtergrondinformatie over materialen, van 

productie tot einde-levensduur en recycling



Wat is het meest duurzame materiaal?



Systeem

Product

Materiaal





Materiaalkeuze

Aandachtpunten:

• Mechanische materiaaleigenschappen 
zijn vaak doorslaggevend.

• Gewichtsreductie kan de impact van 
vervoersmiddelen / transportfase 
beperken.

• Overweeg levensduurverlenging door bijv. 
onderhoud en remanufacturing.

• Schaarse materialen

• Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)



Kunststoffen

• Hoogwaardige Engineering Plastics 
zoals PC, ABS en POM.

• Worden gekenmerkt door bijv. hogere 
smelttemperaturen, hardheid en 
slagsterkte.

• Specifieke materiaal- eigenschappen 
worden verkregen met fillers zoals 
glasvezel of talk.



Kunststoffen in de maakindustrie

(+) Voordelen

• Goede sterkte-tot-gewicht verhouding 

kan zorgen voor materiaal- en 

energiebesparing. (Bijv. lightweighting

in auto-industrie)

• Kunststoffen hebben een relatief 

lange levensduur en zijn  

onderhoudsvriendelijk.

(-) Nadelen

• Verbruik van niet hernieuwbare 

grondstof.

• Recycling is lastig door o.a. de 

veelheid aan specifieke grades, fillers

en additieven en beperkte 

inzamelingsvolumes.



Case: Renault 
ICARRE95 Programme

• Demonstreren van de praktische en 

financiële haalbaarheid van closed-loop 

recycling van PP.

• (Kwaliteits)onwikkeling van het 

inzamelnetwerk om volumes te 

vergroten.

• Recyclaat is door compounding

technisch gelijk aan virgin PP.



Metalen

• Vanwege de sterkte en vormbaarheid is 

staal het meest gebruikte metaal in de 

machinebouw en auto-industrie.

• Aluminium wordt steeds vaker gebruikt 

in lichtgewicht onderdelen.



Metalen in de maakindustrie

(+) Voordelen

• Taai, goede vormbaarheid, warmte en 

elektrisch geleidend.

• Staal en aluminium zijn, afhankelijk 

van de gebruikte legering, goed 

recyclebaar.

(-) Nadelen

• Relatief energie intensieve en 

verontreinigende productieprocessen.

• Elektronica bevatten (veel 

verschillende) kritieke materialen/ 

conflictmetalen. 



Case: Schelde Exotech

• Remanufacturing en refurbishment van 

warmtewisselaars en drukvaten.

• Verlengen van de levensduur levert 

grote milieuwinst op.

• Activiteiten inmiddels goed voor 5 tot 

10% van de totaalomzet.



Keramische materialen

• Vanwege hoge hittebestendigheid en 

lage slijtage toegepast in de metaal 

verwerkende industrie en als coating.

• In elektronica worden keramische 

isolatiematerialen gebruikt.



Keramische Materialen in de maakindustrie

(+) Voordelen

• Lange levensduur

• Chemisch inert, slijtvast, en hitte 

bestendig.

(-) Nadelen

• Vanwege relatief vervuilende en 

energie intensieve 

productieprocessen niet geschikt voor 

korte-termijn toepassingen.

• Moeilijk of niet te recyclen.



Natuurlijke Materialen

• Natuurvezels zoals hennep, vlas, en 

kokosvezel

• Biocomposieten, zoals natuurlijke 

vezels met biobased thermoplasten of 

natuurlijke harsen. 



Natuurlijke materialen in de maakindustrie

(+) Voordelen

• Hernieuwbare grondstoffen.

• Afhankelijk van het hars kan het 

biologisch afbreekbaar of 

composteerbaar zijn.

(-) Nadelen

• Productie is mogelijk lokaal 

milieubelastend door landgebruik, 

waterverbruik, en het gebruik van 

pesticiden en (kunst)mest.



Case: NPSP

• Vaneko scooter met zelfdragend frame 

van biocomposiet.

• NABASCO (Nature Based Composites) 

met natuurlijke vezels: vlas, kokos, jute, 

hennep.

• Biocomposiet is extreem sterk en 

lichtgewicht.



Wet- en Regelgeving

• UPV: Uitgebreide Producenten-

verantwoordelijkheid voor:

o Elektrische en elektronische 

apparaten;

o Auto’s en banden;

o Batterijen en accu’s



Wet- en Regelgeving

• ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen): 

verplichting om continue de 

controleren of ZZS emissies 

voorkomen of beperkt kunnen 

worden.



Vragen?



Duurzame materialen bestaan niet, maar 

wel duurzame en circulaire toepassingen.  


