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Voorwoord van de programmaleider 

 
Nieuwe inzichten in het gedrag van silica gevuld elastomeren 
 
De het dispergeren van vaste 'vul' deeltjes in een elastomeer matrix verhoogt de elastische modu-
lus van het materiaal, en de breuk- en slijtvastheid. Ondanks het feit dat bijna alle plastics en rub-
bers om ons heen zulke vulstoffen bevatten blijft de deeltjes-polymeer interactie slecht begrepen.  
 
Er is met name een gebrek aan geschikte theoretische modellen, en experimentele resultaten aan 
modelsystemen, die wellicht makkelijker te begrijpen zijn dan de producten die in de alledaagse 
praktijk gebruikt worden. Het belangrijkste probleem dat onopgelost is gebleven is het exacte 
mechanisme van de versterking van de materialen hetgeen het onderwerp is van dit project. De 
belangrijkste uitdaging is om de microstructuur van het gevulde polymeer materiaal te relateren 
aan de macroscopische (niet-lineaire) elasticiteit van de materialen. Een voorbeeld van dit complex 
niet-lineair gedrag is de bekende Payne effect: de afname van de elastische modulus van met toe-
nemende deformatie. Wanneer de deformatie voldoende groot is (en dat is hij, in de meeste toe-
passingen), wordt de reactie van het materiaal niet-lineair, een effect dat bijvoorbeeld een grote 
invloed heeft op de rolweerstand van banden. In het huidige beginstadium van het project hebben 
we de niet-lineaire elastische respons gekarakteriseerd van samples van beide industriële partners 
SKF en Michelin, als functie van de hoeveelheid vuldeeltjes, de interactie tussen matrix en 
vuldeeltjes en het soort matrix.  
 
Tevens hebben we een begin gemaakt met het karakteriseren van de microsctructuur van de 
composiete materialen. In het vervolg van dit project zal behalve de microstructuur ook de 
interactie tussen de deeltjes en de matrix bekeken worden, mede door de oppervlakken van de 
deeltjes chemisch te veranderen en de ontstane composieten met spectroscopie te bestuderen. 
Verder wordt er gewerkt aan modellen voor de niet-lineaire elasticiteit, die ons in staat moeten 
stellen de experimentele resultaten beter te kunnen interpreteren, en zo een model te kunnen 
voorstellen voor de versterking en hopelijk de niet-lineaire elastische eigenschappen van deze 
materialen. 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM – 11.0984/1 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME  
 
Number I27. 
  
Title (code) 'Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nano-

composites' (VEC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. D. Bonn 
  
Duration 2011-2015 
  
Cost estimate M€ 1.6 
  
Partner(s) SKF, Michelin, Dutch Polymer Institute 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Nanocomposites consisting of polymers reinforced with filler particles are important for a wide 
variety of industries and processes. Although these nanocomposites exhibit unique visco-elastic 
properties – and as such are widely applied in e.g. tires and sealings– the precise mechanism of the 
reinforcement is at best incompletely understood at present. The current proposal aims at 
understanding, and ultimately controlling, the macroscopic visco-elastic properties of such 
systems on the basis of both the microscopic intermolecular interactions and the mesoscopic 
structure of the composite. To this aim, we will (a) determine the structure across many length 
scales, (b) probe the interactions between the filler particles and the polymer matrix, and to (c) 
relate these to the measured macroscopic mechanical properties. Measuring and controlling the 
polymer-filler interactions will allow to construct detailed models for understanding the 
macroscopic mechanical properties of this important class of materials. The proposed primary 
project goal is to develop an improved understanding of the non-linear visco-elastic properties of 
reinforced rubber nanocomposites. The originality of the program is to combine efforts to apply 
several new and unique techniques like, for example, non-linear rheology, electron tomography, 
nanoindentation, vibrational sum frequency generation, and use the ensemble of these results in 
close collaboration with the modeling projects to develop reliable predictive models for future use. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Polymer systems reinforced with filler particles constitute a huge market (several millions of 
metric tons/annum worldwide): examples include tires, many types of high performance plastics 
used e.g., in the automobile industry to replace steel, products for leisure and sports, and 
structural parts of advanced equipment. Probably the most widely used filler particle is still carbon 
black, used mainly in the tire industry. However nowadays the trend is towards 'green tires', and 
carbon black is progressively being replaced by silica filler particles. Such particles are both 
chemically and physically very different, and this change consequently calls for a rethinking of the 
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existing know-how on polymer reinforcement by fillers, which has been obtained mostly through 
trial-and-error. Also, the silica system being much better controlled and characterized than the 
traditionally used carbon black system, it provides a unique opportunity to uncover the different 
physical processes behind the reinforcement.  
It is here that this project aims to contribute. Despite their obvious importance, filler particle-
polymer interactions have remained poorly understood, owing to lack of suitable theoretical and 
experimental approaches. The key issue that has remained unresolved is the exact mechanism of 
the reinforcement itself, which is the focus of this proposal.  
One of the main offspins will be to allow Michelin to manufacture 'greener' tires, SKF to 
manufacture better high-performance sealings, and the DPI community to profit from the obtained 
insights in the fundamentals of reinforcement with silica particles. Indeed, higher performance 
silica filled rubbers have already allowed reducing fuel consumption, manu-facturing waste and 
increasing tire lifetime. A more fundamental understanding of the mechanisms involved will 
surely help to go further in these directions.  
In addition, results from this programme should find their way in the development of filled 
engineering polymers, notably low-Tg elastomer-based materials, with much improved properties.  
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 150 200 200 111 150 - - 811 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 
Doelsubsidies derden 
- SKF 
- Michelin 
- DPI 

 
80 
80 
20 

 
80 
80 
80 

 
80 
80 
80 

 
45 
5 

81 

 
- 
- 

20 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
285 
245 
281 

Totaal 330 440 440 242 170 - - 1.622 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-11.0140 
b) Ex ante evaluation: FOM-11.0742 
c) Decision Executive Board: FOM-11.0983 
d) Contracts: FOM-11.1005 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation carried out by the 
programme leader and is expected in 2015. 
 
 
 
 PW par. HOZB 
 
 
Subgebieden:  50% COMOP, 50% FeF 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2009 - - 0,2 - - 

2010 - - 1,1 - - 

2011 - - 2,9 - 143 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 

 

 
 



 
 
 

 
 
 - 8 - 
 

Output 2011 
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Werkgroep FOM-A-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 

FOM-programma Understanding the visco-elasticity of elastomer-based 
nanocomposites 

Titel van het project + 
nummer Non-linear rheology I 11VEC01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.R.B. Mermet-Guyennet oio 01 jan 2011 08 nov 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 

FOM-programma Understanding the visco-elasticity of elastomer-based 
nanocomposites 

Titel van het project + 
nummer Non-linear rheology II 11VEC02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. de Castro oio 01 jan 2011 31 okt 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 

FOM-programma Understanding the visco-elasticity of elastomer-based 
nanocomposites 

Titel van het project + 
nummer Mesoscale deformation 11VEC03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.C.G. de Cagny oio 07 feb 2011 06 feb 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe bedrijvigheid 
naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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 Bijlage bij de outputgegevens 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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