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PRISTIMAT2

BeSchRIjvIng vAn heT PRojecT
Dit vervolgproject op PRISTIMAT werkt rond de uitwerking en modelvorming van materialen met veran-
derende eigenschappen. Het project wil het potentieel tonen van de combinatie van keramiek met metaal 
met een thermische eigenschap. Dit composietmateriaal werd ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de 
automobielsector om warmtestromen te beheren. De keuze om te werken rond thermische materialen werd 
gemaakt door de concurrentiecentra en clusters van de grensoverschrijdende regio. Ze vertegenwoordigt 
ook een kans tot reconversie of diversificatie voor de ondernemingen uit de transport- of bouwsector.

AcTIeS
In een eerste fase wordt een prototype ontworpen door twee tegengestelde thermische eigenschappen te 
combineren: gerichte isolatie en geleiding. Het materiaal dat de partners voor ogen hebben is cermet (een 
samengesteld materiaal van keramiek en metaal), op basis van isolerende keramiek waarvan de dikte en de 
vorm van de porositeit gecontroleerd wordt, en een raster van poriën dat gevuld is met een metaallegering. 
Met dit materiaal kunnen warmtestromen beheerd worden, zodat bijvoorbeeld de motor van een wagen op 
zijn normale werkingstemperatuur kan blijven functioneren zonder dat de omgevende structuren smelten.
Vooraleer het prototype in een motorblok in te brengen, ontwikkelen de partners nieuwe interfaces tussen 
de warmtebronnen en de omgevende polymeeronderdelen. De warmtestromen kunnen dan gestuurd worden 
naar strategische plaatsen om het verbruik of de vervuiling te verminderen. Er wordt ook een demonstratie 
in reële omstandigheden uitgevoerd.

Het project wordt gepromoot via een website met technologische demonstraties en informatie over promotie-
evenementen. Daarnaast spreken de partners de ondernemingen ook rechtstreeks aan via demonstraties, 
themadagen, sectorbeurzen, enz.

Ten slotte richten de partners een samenwerkingsplatform op om het project te beheren, specifieke informatie 
voor het STIMAT netwerk uit te wisselen en de communicatie met ondernemingen uit de grensoverschrijdende 
regio te bevorderen.

gegevens
E-mail: v.lardot@bcrc.be
Website: http://www.bcrc.be / www.stimat.org
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geBIed wAARoP heT PRojecT BeTRekkIng heefT

financiële gegevens
Totaal budget: 567.181,12 EUR
Aandeel efRo: 286.590,56 EUR
looptijd: 1 januari 2013 - 31 december 2014

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/233.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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