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Voorwoord bij de vijfde druk
Nadat zijn boek gedurende een tiental jaren in vrijwel ongewijzigde vorm uitgegeven
was, besloot Anne van der Vegt in januari 2002 dat de tijd rijp was voor een
grondige “vernieuwing” van zijn leerboek. Inspiratie hiervoor waren met name de
recente ontwikkelingen op het gebied van de mechanische eigenschappen van
polymeren, waar inmiddels een duidelijke relatie is aangetoond tussen enerzijds de
moleculaire opbouw en anderzijds de macroscopische mechanische eigenschappen
van het polymeer. Als gevolg daarvan zijn met name de hoofdstukken 6 en 7 voor
een groot deel herschreven. De wijzigingen in de andere hoofdstukken zijn gering, en
bedoeld om de “zelfleerbaarheid” van het boek te vergroten.
Op 15 april 2002 overleed Anne van der Vegt. Al wie ooit het genoegen heeft gehad
om een les van hem bij te wonen zal zich hem herinneren als een inspirerend docent.
In zijn boeken “Plastics” en “Polymeren, van keten tot kunststof” wist hij op een zeer
toegankelijke manier het vakgebied te introduceren, waarmee hij een belangrijke rol
speelde in het “doceerbaar” maken van Polymeertechnologie.
Eindhoven, april 2003
L.E. Govaert

Voorwoord
Om de eigenschappen van kunststoffen in de praktijk te kunnen begrijpen is een
goede kennis van het gedrag van polymeren onmisbaar, een gedrag dat in een aantal
opzichten sterk afwijkt van dat van andere stoffen.
In dit boekje wordt gepoogd een eerste inzicht te geven in de eigenschappen van
polymeren, zoals die enerzijds beheerst worden door de moleculaire structuur, en
zoals ze anderzijds bepalend zijn voor het praktische gedrag van kunststoffen, hetzij
in de verwerking, hetzij in de eigenschappen van het eindprodukt.
In verband met deze opzet is het onvermijdelijk dat gedurig verwijzingen heen en
terug gegeven worden; ieder onderdeel van polymeerkunde en kunststoftechnologie
hangt immers samen met vrijwel alle andere!
Het boek is een neerslag van de in diverse colleges aan de TU Delft in de jaren 1978

- 1988 behandelde stof, later gebundeld en geïntegreerd ten behoeve van een aantal
overzichtscursussen. Omdat het een eerste inleiding betreft zijn uitvoeriger behandeling en wetenschappelijke diepgang opgeofferd aan het streven naar overzicht en
integratie.
Delft, januari 1991
A.K. van der Vegt
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1
Inleiding
1.1. Herkomst van kunststoffen / polymeren
Het hoofdkenmerk van polymeren is, dat ze bestaan uit extreem grote moleculen; hun
molmassa’s bedragen 104 tot meer dan 106 g/mol, dit in tegenstelling tot ‘gewone’
laagmoleculaire stoffen, die over het algemeen liggen in de orde van grootte van 100
g/mol (water 18, suiker 342). Polymeermoleculen zijn meestal lange, draadvormige
ketens, die soms vertakt zijn, soms ook hier en daar met elkaar langs chemische weg
verknoopt, zodat ze een netwerk vormen. Het typerende van polymeren is dat deze
ketens zijn opgebouwd uit een veelvoud van kleine, meestal identieke, eenheden
(monomeren) die chemisch met elkaar verbonden zijn in een schakelreactie. Het woord
“polymeer” vindt hier ook zijn oorsprong. Het is een combinatie van het Griekse
woord “poly”, hetgeen “veel” betekent, en “meros”, wat “deel” betekent. Het
woord polymeer staat dus eigenlijk voor “veel delen”.
Polymeren komen veelvuldig voor in de levende natuur, in plantaardige en dierlijke
weefsels (voornamelijk cellulose respectievelijk proteïnen). Toch is maar een beperkt
aantal technisch gebruikte polymeren van natuurlijke oorsprong (natuurlijke
polymeren); ze worden als technisch materiaal gebruikt zoals ze uit de natuurlijke
materialen gewonnen worden.
Een aantal is van gedeeltelijk natuurlijke oorsprong; het ketenmolecuul is op natuurlijke
wijze in het levende weefsel gegroeid, maar is daarna chemisch gemodificeerd tot een
‘half-synthetisch polymeer’. Een groeiend aantal polymeren is geheel synthetisch; het
ketenmolecuul of het netwerk wordt geheel synthetisch in de chemische fabriek
opgebouwd uit kleine bouwstenen (monomeren).
Nader gespecificeerd met enkele voorbeelden:
Natuurlijke polymeren:
– plantaardig: hout, katoen, jute, sisal, hennep, kurk, etc.;
– dierlijk: wol, zijde, bont, etc.
Half-synthetische polymeren:
– uit hout: cellulose, celluloid, cellofaan, viscose-rayon (‘kunstzijde’), celluloseplastics;
– uit melk: caseïne, waaruit caseïneplastics, kunsthoorn;
– uit huiden, via looiproces: leer;
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– uit rubberlatex, via onder andere vulcaniseren: technische rubber.
Geheel synthetische polymeren:
Deze zijn opgebouwd uit laag-moleculaire componenten, de (vrijwel steeds organische)
monomeren. De monomeren worden grotendeels bereid uit fossiele brandstoffen;
hierin zijn twee hoofdroutes te onderkennen:
– carbochemie (vanuit steenkool)
– petrochemie (vanuit aardolie of aardgas)
Carbochemie
– Steenkool kan gepyrolyseerd worden boven 800 °C en levert dan cokes, teer en een
reeks koolwaterstoffen.
– Steenkool kan met stoom en lucht vergast worden en levert dan synthesegas, dat
alweer tot een reeks koolwaterstoffen omgezet kan worden.
Petrochemie
Destillatie van aardolie levert een reeks brandstoffen (petroleum, benzine, gasolie, etc.)
en een residu. Het residu kan door vacuümdestillatie en thermisch kraken een reeks
lichtere verbindingen vormen. Ook lichtere brandstoffen (‘nafta’) kunnen door
thermisch kraken en fractioneren in een reeks van diverse koolwaterstoffen worden
omgezet. Aardgas kan door stoomconversie of partiële oxidatie eveneens een reeks
andere verbindingen leveren.
Belangrijk is dat bij het thermisch kraken van verzadigde koolwaterstoffen, onverzadigde componenten (met een of meer dubbele bindingen tussen de koolstofatomen)
ontstaan, hetgeen deze componenten uitermate geschikt maakt om ze als uitgangsprodukt voor polymerisatiereacties te gebruiken. Een lange verzadigde keten wordt
bijvoorbeeld gesplitst in een aantal kortere moleculen die, door gebrek aan H-atomen,
onverzadigd zijn, d.w.z. één of meer dubbele C=C verbindingen bevatten, zoals:
C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C–C
Ø
C=C C–C=C C=C–C=C C=C–C–C C=C–C=C–C
Sommige van deze kraakproducten, zoals de eerste en de tweede (etheen en propeen),
zijn te gebruiken om er verzadigde ketens (PE en PP) van te bouwen. Andere, zoals de
derde (butadieen), leveren bij polymerisatie onverzadigde ketens, die bijvoorbeeld met
zwavel kunnen reageren om gevulcaniseerde rubbers te vormen.
Polymeeropbouw
Vanuit carbochemisch of petrochemisch verkregen verbindingen kunnen polymeren
worden opgebouwd. Zoals boven genoemd, is de onverzadigdheid hierbij van belang.
Door ‘omklappen’ van de dubbele binding kunnen ketens gevormd worden. Een paar
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eenvoudige voorbeelden:
H H
H H H H
C = C etheen Æ – C – C – C – C – polyetheen, PE
H H
H H H H
H H H H
H H H H
C =C –C =C butadieen Æ – C –C =C –C – polybutadieen
H
H
H
H
Polymeeropbouw kan ook plaats vinden vanuit verzadigde monomeren, bijvoorbeeld
door condensatie van een carbonzuur met een alcohol onder afsplitsing van water
(estervorming). “Gewone” alcoholen en vetzuren, zoals ethylalcohol (C2H5OH) en
azijnzuur (C2H5COOH) leveren een laagmoleculaire ester, ethylacetaat, maar tweewaardige carbonzuren met tweewaardige alcoholen geven een keten:
HOOC–R1–COOH + HO–R2–OH Æ ––CO–R1–CO–O–R2–O–– + H2O
Als de alcohol driewaardig is, ontstaat een netwerk, zoals getekend in figuur 1.1.

Figuur 1.1.

Kunststoffen
Kunststoffen zijn meestal polymeren (macromoleculaire stoffen) + toevoegingen. De
toevoeging kan ook een ander polymeer zijn; in dat geval hebben we een polymeermengsel. Daarnaast is er een veelheid aan hulpstoffen en vulstoffen, toegevoegd voor
verscheidene doeleinden. Een ruwe indeling:
ten behoeve van de verwerking:
– glijmiddelen voor het transport door de verwerkingsmachine,
– anti-oxydanten ter bescherming tegen oxidatieve afbraak bij de verwerking op
hoge temperatuur,
– zwavel, bij rubbers, voor de vulcanisatie,
– versnellers, bij rubbers en thermoharders, ter versnelling van de netwerkvormende
reactie,
– blaasmiddelen, ter vervaardiging van schuimen,
– etc.
ten behoeve van mechanische eigenschappen:

