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1. Basischemicaliën 
 
1.1. Inleiding 

Basischemicaliën worden vaak stiefmoederlijk behandeld. Ze springen niet in het oog of 
worden niet direct gebruikt, waardoor hun belang dikwijls niet begrepen wordt. Zelfs binnen de 
chemische industrie wordt hun belang vaak onvoldoende geapprecieerd. Maar zonder de 
basischemicaliën zou de rest van de chemische industrie niet bestaan. Basischemicaliën vormen de 
noodzakelijke schakel tussen de ruwe grondstoffen (dat wat in mijnen wordt ontgonnen of uit de grond 
wordt opgepompt) en de eindproducten. De chemische industrie maakt gebruik van een relatief beperkt 
aantal grondstoffen zoals aardolie, aardgas, kalksteen en steenzout en zet deze door chemische reacties 
om in basischemicaliën. Uit de basischemicaliën worden verscheidene duizenden tussenproducten 
geproduceerd en deze tussenproducten worden dan tot eindproducten en gebruiksproducten omgezet. 

Een basiskenmerk van basischemicaliën is de schaal waarop ze worden geproduceerd: 
variërend tussen grote schaal en werkelijk enorme schaal. Ze worden geproduceerd in chemische 
fabrieken die een productiecapaciteit hebben van honderdduizenden tonnen per jaar. Een chemische 
fabriek die een productiecapaciteit van 100000 ton per jaar heeft, zal per uur 12,5 ton product 
produceren. Een tweede kenmerk van basischemicaliën is dat ze vrij goedkoop zijn. Typische 
verkoopsprijzen voor de courante basischemicaliën bedragen zelden meer dan 1500 EUR per ton.  

Tabel 1 geeft de top-25 weer van de chemische producten geproduceerd in de Verenigde 
Staten tijdens het jaar 1999. Hierin komen zowel anorganische als organische stoffen voor. Gedurende 
de verschillende jaren kunnen er wel kleine verschuivingen optreden in de volgorde, maar in essentie 
verandert de top niet. In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de productiemethoden en 
toepassingen van de belangrijkste basischemicaliën. 
 

Tabel 1. Top-25 van de meest geproduceerde basischemicaliën 
 

1. zwavelzuur 14. salpeterzuur 
2. stikstof 15. ammoniumnitraat 
3. zuurstof 16. benzeen 
4. etheen 17. ureum 
5. kalk 18. vinylchloride 
6. ammoniak 19. ethylbenzeen 
7. fosforzuur 20. styreen 
8. natriumhydroxide 21. methanol 
9. propeen 22. koolstofdioxide 
10. chloor 23. xyleen (o,m,p) 
11. natriumcarbonaat 24. formaldehyde 
12. methyl-tert-butylether 25. tereftaalzuur 
13. 1,2-dichloorethaan  

 
 
 
1.2. Zwavelzuur (waterstofsulfaat) 

Geen enkele chemische stof wordt in grotere gewichtshoeveelheden geproduceerd dan 
zwavelzuur. Zwavelzuur is van zo een groot belang als grondstof in vele takken van de chemische 
industrie dat de zwavelzuurproductie tot voor enkele jaren werd gebruikt om het niveau van de 
industriële ontwikkeling van een bepaald land te bepalen. Nog steeds blijft zwavelzuur één van de 
belangrijkste chemicaliën die geproduceerd worden. Merk op dat alhoewel ‘waterstofsulfaat’ de 
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correcte chemische benaming voor H2SO4 is, de chemische industrie bijna uitsluitend de benaming 
‘zwavelzuur’ gebruikt. 
 
1.2.1 Grondstoffen 

De belangrijkste grondstof voor de zwavelzuurproductie is zwavel in elementvorm (S), dat op 
verschillende manieren kan verkregen worden. Bijna alle zwavel die op de wereld wordt geproduceerd, 
wordt gebruikt voor de zwavelzuurproductie. De grootste bron voor zwavel was in het verleden de 
directe ontginning van ondergrondse zwavelafzettingen via het Frasch-proces. Hierbij wordt oververhit 
water en lucht onder druk via een boorpijp in de zwavelafzettingen geïnjecteerd. Zwavel smelt en het 
zwavel-water-lucht mengsel stijgt naar de oppervlakte, waarbij de componenten zich afscheiden. Na 
stolling van de gesmolten massa wordt zuivere zwavel verkregen.  

Tegenwoordig is de petrochemische industrie de grootste zwavelproducent (afkomstig van de 
ontzwaveling van aardolie en aardgas). Sommige aardolieafzettingen bevatten grote hoeveelheden 
zwavelhoudende verbindingen, die moeten verwijderd worden om te vermijden dat de katalysatoren 
van kraakinstallaties in petroleumraffinaderijen zouden vergiftigd geraken. Bovendien leggen ook 
milieurichtlijnen beperkingen op wat betreft het zwavelgehalte in brandstoffen. De bij de verbranding 
van zwavelhoudende brandstoffen vrijkomend zwaveldioxide is een belangrijke oorzaak van zure 
regen. Het proces dat zwavel verwijderd creëert waterstofsulfidegas (H2S) dat gemakkelijk van aardolie 
en aardgas kan afgescheiden worden en dat gemakkelijk kan omgezet worden tot zwavel in 
elementvorm.  

Een relatief kleine hoeveelheid zwavel wordt verkregen als bijproduct bij extractie van 
metalen. Vele sulfidenhoudende ertsen (bijv. pyriet, FeS2) worden verbrand als deel van het 
extractieproces en geven daarbij zwaveldioxide (SO2) af. Verbranding van sulfidische ertsen in lucht 
noemt men roosten. Het zwaveldioxidegas kan direct voor de zwavelzuurproductie worden gebruikt, na 
een reinigingsstap te hebben ondergaan. 
 
 
1.2.2 Zwavelzuurproductie 
 De productie van zwavel verloopt in drie stappen: 
(1) Verbranding van zwavel in de lucht ter vorming van zwaveldioxide 

S + O2 → SO2  (∆H = -296 kJ/mol, in de gasfase) 
(2) Reactie van zwaveldioxide met zuurstof ter vorming van zwaveltrioxide 

2 SO2 + O2 ←→  2SO3 (∆H = -98 kJ/mol, in de gasfase) 

(3) Absorptie van zwaveltrioxide in water ter vorming van zwavelzuur 
SO3 + H2O → H2SO4 (sterk exotherm) 

De eerste stap is vrij eenvoudig en kan overgeslagen worden als direct van zwaveldioxide wordt 
uitgegaan voor de zwavelzuurproductie. Gesmolten zwavel wordt met droge lucht in de 
zwavelverbrandingsoven op 1000 °C verbrand, waarbij een gasstroom ontstaat die ca. 10% 
zwaveldioxide bevat. De gasstroom wordt in een reactievat tot 420 °C gekoeld waarbij de warmte 
vrijgekomen bij de exotherme reactie via stoomproductie in energie kan omgezet worden.  

De tweede stap is de cruciale stap in het productieproces. De directe reactie tussen zwaveldioxide 
en zuurstof ter vorming van zwaveltrioxide is traag en vereist een katalysator. In het oude 
loodkamerproces werden stikstofoxiden als oxidatiekatalysator gebruikt. Dit proces is tegenwoordig 
volledig vervangen door het contactproces, waarbij een vaste katalysator op basis van 
vanadiumpentoxide (V2O5) wordt gebruikt. De katalysator is geabsorbeerd op een inerte silicadrager en 
kan gedurende ongeveer 20 jaar worden gebruikt. 

De reactie tussen zwaveldioxide en zuurstof is exotherm, zodat volgens de wetten van het 
chemisch evenwicht lage temperaturen de vorming van zwaveltrioxide begunstigen. Bij de reactie komt 
echter zoveel warmte vrij dat het moeilijk is om een goed rendement te behalen met één enkele reactor; 
de reactor warmt zo sterk op dat het evenwicht in de omgekeerde richting naar de reagentia verschoven 
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wordt. De meeste zwavelzuurfabrieken maken gebruik van verscheidene in serie geplaatste reactoren 
(met koelers tussen de verschillende reactoren) om ervoor te zorgen dat het evenwicht in de richting 
van zwaveltrioxide verschoven is. In de eerste reactorkamer wordt het mengsel van zwaveldioxide en 
zuurstof bij 420 °C over de katalysator geleid waarbij in een gasstroom 60 tot 65 % van de reagentia in 
producten worden omgezet. Dit gasmengsel wordt vervolgens tot 400 °C afgekoeld en bij deze 
temperatuur in de volgende reactorkamer opnieuw over de katalysator geleid, en zo verder. Na drie 
stappen is 95 tot 96% van de startproducten in zwaveltrioxide omgezet. Dit is nabij de maximale 
mogelijke omzetting (bepaald door het chemisch evenwicht), tenzij zwaveltrioxide wordt verwijderd. 

Het gasmengsel wordt dan geleid door een eerste absorptietoren die zwavelzuur bevat. Hierin lost 
het zwaveltrioxide op, zodat het aan het evenwichtsmengsel wordt onttrokken. Het overblijvende 
gasmengsel (vrij van zwaveltrioxide) dat nu ca. 80 °C is wordt dan terug tot 420 °C verwarmd en in 
een vierde reactorkamer geleid, waarbij een totale omzetting van 99,7 % kan verkregen worden.  

In de laatste stap wordt het gasmengsel door een tweede absorptietoren met zwavelzuur geleid, 
waarbij het zwaveltrioxide geabsorbeerd wordt. Een mengsel van zwaveltrioxide in zwavelzuur noemt 
men oleum. De overblijvende restanten van zwaveldioxide en zuurstof gaan nu de atmosfeer in. Men 
vermijdt de directe vermenging van zwaveltrioxide met water tot geconcentreerd zwavelzuur of oleum. 
Het exotherme proces zou slechts onvolledig en onder vorming van zwavelzuurnevel verlopen. In 
plaats daarvan lost men zoals vermeld zwaveltrioxide op in geconcentreerd zwavelzuur (of oleum), 
onder gelijktijdige verdunning met water. De maximale zwavelzuurconcentratie die kan bereikt worden 
is 98 tot 99 gew. %. Omdat de omzetting van zwaveldioxide tot zwaveltrioxide als het ware in twee 
stappen plaatsvindt, spreekt men over het dubbel-contactproces. 

Verontreinigd zwavelzuur kan gerecycleerd worden. Hierbij wordt het zwavelzuur bij 1100 °C 
thermisch tot zwaveldioxide, water en zuurstof ontbonden. Anorganische verontreinigingen blijven als 
slakken in de splijtoven achter. Eventuele organische onzuiverheden worden tot koolstofdioxide en 
water verbrand. Na drogen en bijmengen van lucht kan dit splijtgas in de zwavelzuurfabriek gebruikt 
worden. 

De bij de verschillende fasen van de zwavelzuurproductie als warmte vrijkomende energie wordt 
de vorm van stoom opgeslagen en deze energie kan worden verkocht (stoom kan in 
elektriciteitscentrales worden gebruikt om generatoren aan te drijven). In moderne 
zwavelzuurfabrieken kan de opbrengst van deze energie voldoende zijn om de dagelijkse kosten te 
dekken, afgezien van de inkoop van zwavel. Hierdoor is zwavelzuur één van de goedkoopst 
verkrijgbare chemicaliën.  

 
 

1.2.3 Toepassingen van zwavelzuur 
 Een grote hoeveelheid (tot 2/3 van de totale productie) van zwavelzuur wordt gebruikt voor de 
bereiding van fosforzuur. Fosforzuur is belangrijk voor de productie van kunstmatige meststoffen (zie 
verder). Een ander groot gedeelte van zwavelzuur dient voor de productie van ammoniumsulfaat, een 
stikstofhoudende meststof. Ook de automobielindustrie is een belangrijke gebruiker van zwavelzuur 
(als elektrolietoplossing in loodaccumulatoren).  
 Interessanter vanuit chemisch oogpunt zijn de meer gespecialiseerde toepassingen van 
zwavelzuur. Verschillende syntheseprocessen op industriële schaal gebruiken zwavelzuur. 
Bijvoorbeeld de bereiding van ethanol uit etheen; één van de bereidingsmethoden voor titaandioxide 
(een belangrijk wit pigment voor de verfindustrie); de productie van waterstoffluoride uitgaande van 
calciumfluoride (waterstoffluoride is de belangrijkste grondstof voor de bereiding van fluorhoudende 
verbindingen); de productie van gesulfoneerde surfactanten (detergenten). Vele toepassingen zijn 
gebaseerd op het feit dat zwavelzuur een goede bron van protonen is. Zo worden bij de productie van 
waterstoffluoride uit fluorhoudende mineralen (vooral calciumfluoride, fluoriet) deze in een roterende 
oven met geconcentreerd zwavelzuur vermengd. Het fluoride wordt hierbij tot waterstoffluoride 
geprotoneerd en ontwijkt in gasvorm. 
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1.2. Fosforhoudende verbindingen 
1.2.1 Grondstoffen 

Alle fosforhoudende verbindingen in de chemische industrie worden verkregen uitgaande van 
mineralen uit de apatietfamilie. Deze bestaan in essentie uit calciumfosfaat, Ca3(PO4)3, alhoewel ze 
vaak fluoride als een onzuiverheid bevatten die moet verwijderd worden (maar deze kan als een bron 
van fluor verkocht worden). Het eigenlijke mineraal dat bij de fosforzuurbereiding wordt gebruikt heeft 
een samenstelling in de buurt van Ca10F2(PO4)6 (= 3 Ca3(PO4)2 + CaF2). Andere onzuiverheden zoals 
silica, SiO2, zijn heel gewoon. 
 
1.2.2 Directe productie van fosforzuur 

Het grootste deel van de productie van fosforhoudende verbindingen wereldwijd omvat de 
directe productie van fosforzuur (H3PO4) in een onzuivere vorm voor de meststoffenmarkt. Voor 
meststoffen is een hoge zuiverheid niet vereist, afgezien van de verwijdering van giftige zware metalen. 
De basisreactie die gebruikt wordt om apatiet om te zetten in fosforzuur van een zuiverheid geschikt 
voor meststoffen is de reactie tussen fijngemalen apatiet en verdund zwavelzuur. De initiële stap van 
deze reactie verloopt bij benadering volgens de volgende reactievergelijking: 
 Ca10F2(PO4)6 + 7 H2SO4 → 3 Ca(H2PO4)2 + 7 CaSO4 + 2 HF 
Silica dat als een onzuiverheid in apatiet aanwezig is reageert met waterstoffluoride ter vorming van 
siliciumtetrafluoride. Siliciumtetrafluoride is een gas en wordt door reactie met water omgezet tot 
hexafluorokiezelzuur (H2SiF6), een nuttige bron van fluor en goed voor 30% van alle fluor 
geproduceerd op de wereld. Losstaand van de winning van het waardevolle bijproduct fluor, is het 
grote probleem bij het proces de scheiding van calciumsulfaat en het gewenste fosforzuur. Er is 
bovendien een probleem om de reactie volledig te laten aflopen, omdat calciumsulfaat de neiging heeft 
om een onoplosbare laag op de brokken apatiet te vormen. Het probleem kan omzeild worden door het 
mineraal eerst heel fijn te malen en door het verdunde zuur door een reactievat te leiden waarin de 
omstandigheden zodanig aangepast zijn dat ze ideaal zijn voor de vorming van goedgevormde 
calciumsulfaatkristallen. Deze kunnen dan afgefiltreerd worden en de rest van het mengsel kan 
gerecycleerd worden. 
 
 
1.2.3 Elementair fosfor  

Fosfor in elementvorm (witte fosfor, P4) wordt geproduceerd door gebruik te maken van een 
heel energie-intensief proces steunende op een elektrische oven. Een mengsel van apatiet, kwartszand 
(silica) en cokes wordt in een elektrische oven tot ca. 1400-1500 °C verhit. Silica en apatiet reageren 
ter vorming van een gesmolten massa die verder reageert met cokes. Hierbij wordt het fosfaat tot 
elementair fosfor gereduceerd volgens de reactie: 
 2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C → P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO 
Bij deze reactie ontstaat eerst P2, dat bij afkoelen tot P4 dimeriseert. Alle fluoride dat aanwezig is 
eindigt onder de vorm van calciumfluoride. Elementair witte fosfor is vrij vluchtig en kan door 
destillatie uit de smelt verwijderd worden. Fosforfabrieken hebben gesofisticeerde extractie- en 
zuiveringsstappen die ervoor zorgen dat niets van de vluchtige en giftige witte fosfor via de 
schoorsteen verloren gaat. Elementair fosfor wordt gebruikt voor de synthese van chemisch zuiver 
fosforzuur (bijv. gebruikt als voedseladditief). 
 
1.2.4 Gebruik van fosforhoudende verbindingen 

Een groot deel van het ruwe fosforzuur wordt voor gebruik in natrium- of ammoniumzouten 
omgezet. De wereldproductie van fosforhoudende meststoffen wordt geschat op 40 miljoen ton 
(uitgedrukt als fosforpentoxide), waarvan meer dan de helft onder de vorm van ammoniumfosfaat en 
gemengde fosfaten (d.i. mengsels van ammonium-, kalium- en natriumzouten).  
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Vroeger werd een groot deel van het fosforzuur gebruikt voor de productie van wasmiddelen. 
Zo heeft natriumfosfaat, Na3PO4 goede vet- en vuiloplossende eigenschappen. Omwille van 
milieuredenen (hoge fosfaatconcentraties in oppervlaktewater gaven aanleiding tot zeer sterke 
algengroei), is het gebruik van fosfaathoudende waspoeders nu sterk aan banden gelegd. 

Polyfosfaten worden gemaakt uitgaande van polyfosforzuur (PPA) dat ontstaat door aan 
fosforzuur water te onttrekken. Deze verbindingen komen voor onder de vorm van ketens en ringen, 
waarbij de fosforatomen via zuurstofbruggen met elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld van een trimeer 
is in Figuur 1.1 afgebeeld. 

HO
P

O
P

O
P

OH

O O O

OH OH OH

 
Figuur 1.1. Structuur tripolyfosforzuur 

 
Polyfosforzuur (een mengsel van verscheidene polymere deeltjes) is een dikke siroopachtige 

vloeistof die gemakkelijk kan getransporteerd worden. Het is een goede niet-oxiderende katalysator en 
een goed dehydraterend reagens, die omwille van deze eigenschapen veel in de chemische industrie 
wordt gebruikt. 

Polyfosfaatzouten worden in de voedselindustrie gebruikt als buffer en als 
waterweerhoudende stoffen om de bewaarduur en kwaliteit van verpakt voedsel te behouden. Vroeger 
werden polyfosfaatzouten in grote hoeveelheden gebruikt als waterverzachter in waspoeders en in 
andere detergenten. Maar om boven vermelde milieuredenen is deze toepassing sterk verminderd. 
 
 
 
1.3. Stikstofhoudende verbindingen 
1.3.1 Inleiding 
 Stikstofgas (N2) maakt meer dan drievierde uit van de lucht die we inademen, maar het is zo 
inert dat het onder deze vorm niet kan gebruikt worden om andere stikstofhoudende verbindingen te 
synthetiseren. De Natuur brengt met de biologische omzetting van stikstof in nuttige chemicaliën 
(stikstoffixatie) de chemische industrie in verlegenheid, omdat ondanks alle inspanningen de chemici er 
nog niet in geslaagd zijn om een eenvoudig alternatief te vinden. Peulvruchten nemen stikstof uit de 
lucht op en zetten dit bij atmosfeerdruk en omgevingstemperatuur om tot ammoniak en 
ammoniumhoudende verbindingen. Na meer dan honderd jaar onderzoek heeft de chemische industrie 
nog steeds hoge temperaturen en drukken van honderden atmosfeer nodig om hetzelfde te bereiken. Tot 
de uitvinding van het Haber-Bosch proces waren alle stikstofhoudende chemicaliën afkomstig van 
minerale bronnen die uiteindelijk van biologische activiteit waren afgeleid. Een goed voorbeeld hiervan 
was kaliumnitraat (salpeter) die voorkomt als korsten op stalmuren. 
 Omzeggens alle stikstof in door de chemische industrie geproduceerde chemicaliën is 
afkomstig worden bereid uitgaande van ammoniak gesynthetiseerd via het Haber-Bosch proces. Er 
wordt zoveel ammoniak geproduceerd en het proces is zo energie-intensief dat de ammoniakproductie 
ongeveer 3% verbruikt van de totale energieproductie op de wereld !! Van geen enkele andere 
chemische stof worden er meer moleculen geproduceerd dan van ammoniak. Het is wel zo dat omdat 
ammoniak een licht molecule is, van andere chemicaliën (bijv. zwavelzuur) er een grotere 
gewichtshoeveelheid wordt geproduceerd. 
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1.3.2 Ammoniaksynthese 
 Alle methoden voor de synthese van ammoniak zijn in feite geoptimaliseerde versies van het 
proces ontwikkeld door Haber, Nernst en Bosch in Duitsland kort voor de Eerste Wereldoorlog, en dat 
ook het Haber-Bosch-proces genoemd wordt. Hierbij wordt ammoniak direct uit de samenstellende 
elementen stikstof en waterstof gesynthetiseerd: 

  N2 + 3 H2  2 NH←→ 3 
Op het eerste gezicht lijkt deze reactie eenvoudig; ze is exotherm en het evenwicht is sterk naar rechts 
verschoven bij gewone temperaturen. De reactie is weliswaar thermodynamisch gunstig, maar ze 
verloopt zeer traag (kinetisch ongunstig). Omwille van de driedubbele binding is stikstofgas echter 
kinetisch inert en er zijn heel extreme reactieomstandigheden nodig om de reactie tegen een 
aanvaardbare snelheid te laten verlopen. In de Natuur kan stikstof gefixeerd worden door middel van 
bliksem, waarbij stikstofgas met zuurstofgas reageert ter vorming van stikstofoxiden. De biologische 
stikstoffixatie werd boven beschreven. 
 Om in een chemische fabriek een aanvaardbare opbrengst aan ammoniak te verkrijgen, moet 
men van een katalysator gebruik maken (verlaagt de activatie-energie van de reactie). Haber ontdekte 
dat sommige ijzerverbindingen aanvaardbare katalysatoren waren. Zelfs met zulke katalysatoren zijn 
enorme drukken (tot 600 atmosfeer bij vroegere processen) en hoge temperaturen (tot 400 °C) vereist. 
Bij hoge druk wordt het evenwicht naar de richting van ammoniak verschoven, omdat 4 gasmoleculen 
(N2 + 3H2) in twee gasmoleculen (2 NH3) worden omgezet. Hoge temperaturen drijven het evenwicht 
in de verkeerde richting, alhoewel de reactie sneller verloopt. De gekozen reactieomstandigheden 
moeten een compromis vormen tussen een aanvaardbare omzetting en een aanvaardbare snelheid. De 
precieze omstandigheden hangen af van economische factoren en van het type katalysator. Moderne 
fabrieken werken eerder bij lagere druk en hogere temperaturen (met recyclering van het niet-
omgezette materiaal) dan de meer geoptimaliseerde vroegere productie-eenheden, aangezien kapitaals- 
en energiekosten nu van groter belang zijn. 
 Bij biologische stikstoffixatie wordt gebruik gemaakt van een katalysator die molybdeen, 
vanadium of ijzer bevat, ingebed in een zeer groot proteïne. De structuur van dit enzym werd in 1992 
opgehelderd, maar men begrijpt nog steeds niet hoe deze katalysator in detail werkt. 

 
Waterstof en stikstof komen op aarde in praktisch onuitputtelijke hoeveelheden voor, maar 

voor de waterstofwinning heeft men grote hoeveelheden energie nodig. Daarom is het probleem van de 
ammoniaksynthese in de eerste plaats een energieprobleem. Tot 1940, en in Europa zelfs tot in de jaren 
1960, was steenkool de hoofdenergiedrager. Met behulp van steenkool (en cokes in het bijzonder) werd 
waterstof uit stoom bereid. Door de verbranding van steenkool werd de luchtzuurstof gebonden, 
waarbij stikstof achterbleef.  

In de mate waarin aardolie en aardgas in grote hoeveelheden en goedkoop beschikbaar werden 
en ze steenkool als energiedrager terugdrongen, werd het synthesegasproces ontwikkeld. Dit gebeurde 
eerst in Engeland en in de Verenigde Staten. In het synthesegasproces wordt het in aardgas aanwezige 
methaan door middel van stoom in een primaire hervormer ontbonden tot waterstof, koolstofmonoxide 
en koolstofdioxide. Het niet omgezette methaan wordt vervolgens in een secundaire hervormer onder 
toevoeging van lucht in koolstofmonoxide en waterstof omgezet. Uit de lucht verkrijgt men 
tegelijkertijd het voor de ammoniaksynthese vereiste stikstofgas. Het in de primaire en secundaire 
hervormer gevormde koolstofmonoxide wordt door middel van stoom tot een verdere hoeveelheid 
waterstof en koolstofdioxide omgezet. Koolstofdioxide wordt vervolgens verwijderd door middel van 
een waterige oplossing van kaliumhydroxide. Het gasmengsel bevat nu de grondstoffen stikstof en 
waterstof, evenals sporen koolstofmonoxide en koolstofdioxide. Deze twee laatste gassen zijn 
katalysatorgiften en worden door methanisering in onschadelijk methaan omgezet. Dit zo verkrijgen 
gasmengsel bestaande uit één volumedeel stikstof en drie volumedelen waterstof wordt met behulp van 
een compressor tot 150 à 180 bar samengeperst en in de synthesereactor met behulp van een 
katalysator tot ammoniak omgezet. Aangezien de omzetting niet volledig is, wordt de synthese als een 
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kringloopproces uitgevoerd. Het gevormde ammoniak wordt constant door afkoeling vloeibaar 
gemaakt en afgescheiden. Een groot deel van de bij de verschillende stappen vrijkomende 
reactiewarmte wordt voor de productie van stoom gebruikt. 
 De belangrijkste toepassing van ammoniak is niet voor de productie van stikstofhoudende 
verbindingen voor verder industrieel gebruik, maar voor de productie van meststoffen zoals 
ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, diammoniumwaterstoffosfaat en ureum. Meststoffen verbruiken 
80% van de geproduceerde ammoniak. Chemische toepassingen van ammoniak zijn erg verscheiden. In 
het Solvay-proces ter productie van natriumcarbonaat (soda) wordt ammoniak gebruikt, alhoewel het 
niet in het eindproduct voorkomt en het gerecycleerd kan worden. In andere chemische processen 
wordt ammoniak direct gebruikt. Hierbij denken we aan de bereiding van cyaniden en van aromatische 
stikstofhoudende verbindingen zoals pyridine. De stikstof aanwezig in vele polymeren (bijv. in nylon 
of in acrylaten) is terug te brengen tot ammoniak, maar vaak met nitrilen of waterstofcyanide als 
tussenproducten.  
 
 
1.3.3 Salpeterzuur (waterstofnitraat) 
 Een groot deel van de gefixeerde stikstof gebruikt door de chemische industrie om andere 
chemicaliën te maken wordt niet direct onder de vorm van ammoniak gebruikt. Ammoniak wordt 
eerder eerst tot salpeterzuur (waterstofnitraat, HNO3) omgezet. Ongeveer 20% van de wereldproductie 
aan ammoniak wordt voor de salpeterzuurproductie gebruikt. De omzetting van ammoniak in 
salpeterzuur gebeurt via een driestapsreactie: 

(1) 4NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6H2O 
(2) 2 NO + O2 → 2 NO2 
(3) 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO 

 
De eerste reactie (katalytische ammoniakverbranding) wordt bij 900 ° C uitgevoerd door het 

gasmengsel over een platina-rhodiumgaas katalysator te leiden. Door de sterk exotherme reactie blijft 
de oven op temperatuur zonder dat verdere energie input vereist is. Bij deze hoge temperatuur verlopen 
sommige nevenreacties echter ook snel. In de eerste plaats kan een ammoniak-luchtmengsel tot 
stikstofgas en water geoxideerd worden. Ten tweede wordt de oxidatie van het reactieproduct van de 
eerste reactie, stikstof(II)oxide (NO) tot stikstofgas en zuurstofgas gepromoot door de katalysator. 
Daarom is het van belang om het reactieproduct zo snel mogelijk uit de reactor te verwijderen, maar er 
toch voor zorgend dat ammoniak en zuurstof lang genoeg met de katalysator in contact blijven om met 
elkaar te reageren. Ten derde reageert stikstof(II)oxide met ammoniak ter vorming van stikstofgas en 
water, waardoor het noodzakelijk is om niet te veel ammoniak door de reactor te sturen (anders gaan 
kostbare grondstoffen verloren). Controle van deze tegenstrijdige vereisten wordt verkregen door een 
zorgvuldig ontwerp van de reactor en door fijnsturing van de temperatuur en de doorstroomsnelheid 
door de reactor. De contacttijd tussen de reagentia en de katalysator is niet langer dan ongeveer 0,3 
milliseconden. 
 De tweede en de derde stap uit de reactie stellen minder problemen, maar beide stappen zijn 
traag en er zijn geen katalysatoren voor bekend. Voor de tweede stap wordt een mengsel van 
stikstof(II)oxide en lucht wordt door een deel van koelers gepompt, waarbij gedeeltelijke oxidatie 
plaatsvindt. De reactie wordt door lage temperaturen begunstigd. Uit dit mengsel wordt stikstofdioxide 
in water geabsorbeerd wanneer het door een hoge absorptietoren passeert. Onderaan de absorptietoren 
wordt salpeterzuur met een concentratie van 55-60 gew. % verkregen. Dit salpeterzuur kan niet door 
destillatie verder worden geconcentreerd, omdat het een azeotroop met water vormt bij 68 % 
salpeterzuur. Voor de meststofbereiding is een concentratie van 55-60 % echter voldoende hoog. 
Salpeterzuurfabrieken maken gebruik van een toren gevuld met 98% zwavelzuur om salpeterzuur te 
verkrijgen met een concentratie van 90%. Indien nodig kan bijna zuiver salpeterzuur worden verkregen 
door verdere dehydratatie met magnesiumnitraat. 
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 Ongeveer 65% van al het geproduceerde salpeterzuur laat men met ammoniak reageren ter 
vorming van ammoniumnitraat. 80% van het geproduceerde ammoniumnitraat wordt als meststof 
gebruikt, de rest als springstof. Een andere belangrijke toepassing van salpeterzuur is bij organische 
nitreringsreacties (waarbij een H atoom door een NO2-groep vervangen wordt). Bijna alle explosieven 
worden uiteindelijk van salpeterzuur afgeleid., aangezien de meeste springstoffen ofwel nitraatesters 
(bijv. nitroglycerine) of genitreerde aromatische verbindingen (bijv. trinitrotolueen) zijn. Nitrering van 
benzeen gevolgd door reductie, levert aniline (aminobenzeen) dat een heel belangrijk uitgangsproduct 
is voor verscheidene kleurstoffen en geneesmiddelen. Polyurethaanschuim worden gemaakt van 
aromatische isocyanaten die verkregen worden uitgaande van genitreerde tolueen en benzeen. Deze 
toepassing gebruikt 10% van de totale salpeterzuurproductie. Salpeterzuur wordt ook gebruikt bij de 
bereiding van zilvernitraat, dat een grondstof voor de fotografische industrie is. 
 
 
1.3.4 Ureum 
 Een ander belangrijk product dat uit ammoniak wordt bereid is ureum, (H2N)2CO. Ongeveer 
20% van de wereldwijde ammoniakproductie wordt voor ureum gebruikt. Het wordt gesynthetiseerd 
door een tweestapsreactie tussen koolstofdioxide en ammoniak bij een druk van 200 tot 400 bar en een 
temperatuur van 180 tot 210 °C: 
 CO2 + 2 NH3 → NH2CO2NH4 (ammoniumcarbamaat) 
 NH2CO2NH4 → (NH2)2CO + H2O 
Door de hoge drukreactie wordt ongeveer 60% van het gasmengsel in ammoniumcarbamaat omgezet, 
en het resulterende mengsel wordt dan op lage druk gebracht om het tot ureum te laten ontbinden. Het 
niet-gereageerde materiaal wordt dan terug naar het hoge-drukreactievat geleid om een tweede cyclus 
te laten uitvoeren (waardoor het rendement sterk verhoogt). De oplossing die na de tweede cyclus 
overblijft kan direct gebruikt worden als een vloeibaar stikstofhoudende meststof of kan 
geconcentreerd worden tot vast ureum met een zuiverheid van 99%. 
 Door het hoge stikstofgehalte is ureum een bijkomende nuttige stikstofhoudende meststof, en 
het gebruik als meststof is de belangrijkste toepassing van ureum. Een andere belangrijke toepassing is 
voor de bereiding van polymeerharsen (melamine-formaldehyde en ureum-formaldehyde). 
 
 
1.4. Chloor-alkali en aanverwante verbindingen 
 
1.4.1 Inleiding 
 Historisch gezien is de chemische basisindustrie gegroeid uit de chloor-alkali industrie. De 
chloor-alkali industrie produceert chloorgas, bijtende soda (natriumhydroxide), soda 
(natriumcarbonaat), evenals producten gebaseerd op kalk (calciumoxide). Er heeft steeds een 
competitie bestaan tussen natriumcarbonaat en natriumhydroxide als belangrijkste alkalibron. 
Aangezien chloor en natriumhydroxide door éénzelfde elektrolyseproces worden geproduceerd, 
betekent dat chloor en natriumhydroxide steeds in een vaste verhouding beschikbaar zijn, wat ook de 
relatieve vraag is voor deze twee totaal verschillende producten. Dit veroorzaakt schommelingen in de 
prijs van natriumhydroxide, waardoor natriumcarbonaat meer of minder voordelig kan worden als 
alkali (base).  

Zowel de productie van chloor/natriumhydroxide als die van natriumcarbonaat is afhankelijk 
van goedkope en gemakkelijke beschikbare grondstoffen. Chloor/natriumhydroxide-productie vereist 
de goedkope beschikbaarheid van pekel (geconcentreerde natriumchloride-oplossing) en elektriciteit. 
Voor de productie van natriumcarbonaat (soda) is pekel, kalksteen en een enorme hoeveelheid energie 
vereist. Sodafabrieken zijn enkel winstgevend als de grondstoffen niet te ver moeten getransporteerd 
worden. 
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1.4.2. Kalk 
 Kalk is een basisgrondstof voor de chloor-alkali-industrie. Kalksteen bestaat vooral uit 
calciumcarbonaat (CaCO3), en werd meestal gevormd uit de kalkskeletten van mariene organismen. 
Kalksteen van hoge kwaliteit is goed genoeg om als calciumcarbonaat in verder chemische processen 
te worden gebruikt. Kalksteen wordt ontgonnen in enorme open steengroeven en wordt meestal door de 
eigenaar van de steengroeve ook verder verwerkt. De twee basisproducten afgeleid van kalksteen zijn 
ongebluste kalk (calciumoxide, CaO) en gebluste kalk (calciumhydroxide, Ca(OH)2).  
 Ongebluste kalk wordt geproduceerd door de thermische ontbinding (1200 à 1500 °C) van 
kalksteen volgens de vergelijking: 
 CaCO3 → CaO + CO2 
Kalksteen wordt eerst fijn gemalen en toegevoegd aan de bovenkant van een roterende kalkoven, 
waarin de thermische ontbinding snel plaatsvindt, en ongebluste kalk wordt onderaan de oven 
verkregen. Vaak wordt de ongebluste kalk niet afgezonderd voor verdere reacties. Men mengt eerder 
andere producten onder de kalksteen, zodat het gewenste eindproduct direct uit de kalkoven kan 
verkregen worden. Zo wordt er voor de productie van Portlandcement kalksteen met klei vermengt. 
Fabrikanten van soda voegen cokes aan kalksteen toe. Cokes verbrandt ter vorming van 
koolstofdioxide, dat vereist is voor de productie van soda. Het uit de kalksteen vrijkomende 
koolstofdioxide is immers niet voldoende. Gebluste kalk wordt uit ongebluste kalk verkregen door 
toevoeging van water. 
 Ongeveer 40% van de kalkproductie wordt voor de staalbereiding gebruikt, waarbij het met 
silicaten in het ijzererts reageert ter vorming van een vloeibare slak. Deze slak drijft op het vloeibare 
ijzer en kan er gemakkelijk van gescheiden worden. Kalk wordt ook gebruikt in de chemische industrie 
en voor waterbehandeling en waterzuivering. In Europa is de soda-industrie een belangrijke 
kalkgebruiker. In de Verenigde Staten daarentegen wordt soda direct als erts uit mijnen ontgonnen. 
 
 
1.4.3 Soda 
 Soda (natriumcarbonaat) wordt voornamelijk via het Solvay-proces (ammoniak-soda-proces) 
geproduceerd. Het basisprincipe van dit proces is het gebruik van natriumchloride en calciumcarbonaat 
als input, ter productie van natriumcarbonaat en calciumchloride als output. Maar er zijn verscheidene 
tussenstappen, omdat men natriumchloride niet direct met calciumcarbonaat kan laten reageren. Zout 
(natriumchloride) wordt in water opgelost tot een bijna verzadigde oplossing, dus zo geconcentreerd als 
maar mogelijk is. Deze pekeloplossing kan opgeloste calcium- en magnesiumzouten bevatten, die eerst 
moeten verwijderd worden omdat ze anders in pijpleidingen kunnen neerslaan met verstoppingen tot 
gevolg. De gezuiverde pekel komt nu in grote gietijzeren torens (absorptietorens) in aanraking met 
ammoniak, dat zich in de toren omhoog beweegt in de vorm van een stroom ammoniakgas. Als de 
ammoniak oplost wordt warmte afgegeven. Aangezien de temperatuur laag moet blijven om de 
ammoniak in oplossing te houden, wordt het mengsel halverwege de toren afgekoeld, en daarna nog 
eens, voordat het naar een soortgelijke toren wordt geleid, waar samengeperste koolstofdioxide in de 
vloeistof wordt geperst. De oplossing absorbeert koolstofdioxide ter vorming van 
ammoniumwaterstofcarbonaat:  
 NH3 + H2O + CO2 → NH4HCO3 
Bij de volgende stap worden natriumchloride en ammoniumwaterstofcarbonaat via een 
metathesisreactie (dubbele omzetting) omgezet in natriumwaterstofcarbonaat en ammoniumchloride.  
 NaCl + NH4HCO3 → NaHCO3 + NH4Cl 
Het minder oplosbare natriumwaterstofcarbonaat slaat neer en kan door filtratie van de rest van de 
oplossing gescheiden worden. Vervolgens wordt het natriumwaterstofcarbonaat in een roterende 
droogoven gebracht, waar het door verhitting tot 170-180 °C water en koolstofdioxide (CO2) verliest, 
ter vorming van een donzige kristallijne massa, die grotendeels uit watervrij natriumcarbonaat 
(Na2CO3) bestaat.  
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 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 
Deze donzige kristallijne massa is licht omdat tijdens het verlies van koolstofdioxide de 
oorspronkelijke kristalvorm wordt bewaard, terwijl er tegelijkertijd vele kleine gasblazen wordt 
gevormd. Meestal maakt men een dichter materiaal door toevoeging van water, waardoor het materiaal 
in een dichtere kristalvorm uitkristalliseert. Hierdoor ontstaat kristalsoda, het natriumcarbonaat 
decahydraat (Na2CO3⋅10H2O). Het eveneens vrijkomende koolstofdioxide wordt gerecycleerd en terug 
in het productieproces gebruikt. De rest van het vereiste koolstofdioxide verkrijgt men door het 
branden van kalksteen. De hierbij ontstane kalk wordt gebruikt voor het terugwinnen van ammoniak uit 
ammoniumchloride: 
 2 NH4Cl + CaO → 2 NH3 + CaCl2 + H2O 
 Een nadeel van het Solvay-proces is dat er een grote hoeveelheid calciumchloride wordt 
geproduceerd, veel meer dan er voor gebruik nodig is. Calciumchloride wordt soms wel als strooizout 
gebruikt, maar vaak wordt het gewoon gedumpt (het is niet schadelijk voor het milieu).  Ongeveer 50% 
van de geproduceerde soda wordt als grondstof gebruikt bij glasproductie. Soda wordt gebruikt bij de 
vervaardiging van papier, textiel, zeep en reinigingsmiddelen. 
 
 
1.4.4 Chloor en natriumhydroxide 
 Chloorgas (Cl2) en natriumhydroxide (NaOH) worden bereid door elektrolyse van een 
geconcentreerde oplossing van natriumchloride in water (pekel). De basisreacties van de elektrolyse 
van pekel kunnen als volgt geschreven worden: 
 anodereactie:   2 Cl- - 2e- → Cl2 
 kathodereactie:  2 H2O + 2e- → H2 + 2 OH- 
 totale reactie:  2 Na+ + 2 Cl- + 2 H2O → 2 NaOH + Cl2 + 2 OH- 
De reactie heeft een positieve vrije energie (∆G = 421,7 kJ/mol bij 25 °C) en om de reactie te laten 
verlopen heeft men energie onder de vorm van elektriciteit nodig. De grootste moeilijkheid bij de 
productie van chloor en natriumhydroxide is het gescheiden houden van de reactieproducten. 
Chloorgas en waterstofgas reageren explosief met elkaar als ze gemengd worden. Chloor reageert met 
natriumhydroxide ter vorming van natriumhypochloriet (NaOCl). Hydroxide-ionen reageren aan de 
anode ter vorming van zuurstofgas, dat het chloorgas kan contamineren. In de praktijk worden er drie 
verschillende typen van elektrolysecellen gebruikt: kwikcellen, diafragmacellen en membraancellen.  
 Elektrolyse van pekel met kwikcellen staat bekend onder de benaming van het Kastner-
Kelner-proces, en hierbij wordt kwik als de kathode gebruikt. De anode bestaat uit koolstofstaven. Het 
gebruik als kwik als kathode zorgt ervoor dat de kathode reactie anders is als hierboven weergegeven. 
Natriumionen worden tot natriummetaal gereduceerd in de vorm van natriumamalgaam. Omdat 
natriumamalgaan slechts traag met water reageert, bestaat er weinig gevaar voor contaminatie van het 
reactiemengsel met hydroxide-ionen. Omdat kwik een vloeistof is, kan het continu uit de elektrolysecel 
vloeien. De volgende stap van de reactie kan elders plaatsvinden, zonder de continuïteit van het 
elektrolyseproces te verstoren. Het natriumamalgaam wordt ontbonden in een tweede cel, die ijzer- of 
grafietkathoden bevat en natriumamalgaam als kathode. Deze ontbindingscel is in feite een 
kortgesloten cel. Natrium wordt tot natriumionen geoxideerd en aan de kathode ontbindt water in 
waterstofgas en hydroxide-ionen. Als de natriumhydroxideoplossing een concentratie van 40% heeft 
bereikt, wordt deze ingedampt. Het kwik wordt gerecycleerd. Het grote voordeel van de kwikcel is dat 
de reactieproducten chloor en natriumhydroxide goed gescheiden zijn, aangezien ze in aparte 
elektrolysecellen worden geproduceerd. Als resultaat verkrijgt men zeer zuivere natriumhydroxide. Het 
grote nadeel is dat er onvermijdbaar kwik in het milieu vrijkomt. Daarom worden er ook geen nieuwe 
kwikcellen niet meer gebouwd (alhoewel er nog vele van deze kwikcellen in gebruik zijn). 
 In een diafragmacel worden reagentia en producten van elkaar gescheiden gehouden door een 
inert, poreus diafragma, dat gewoonlijk bestaat uit asbest of staalgaas. De vloeistofdruk wordt hoog 
gehouden aan de anodezijde (waar chloorgas wordt geproduceerd), om ervoor te zorgen dat er een 
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constante vloeistofstroom doorheen het diafragma naar de kathodezijde plaatsvindt en te vermijden dat 
er een terugstroom van hydroxide-ionen optreedt. Een nadeel van het systeem is dat ook 
natriumchloride terechtkomt aan de zijde waar natriumhydroxide wordt geproduceerd. Hierdoor is het 
natriumhydroxide steeds door natriumchloride verontreinigd. Voor sommige toepassingen is dit 
natriumhydroxide te onzuiver, zodat er een kostbare bijkomende zuivering vereist is. 
 Het modernste type van elektrolysecel is de membraancel. Membraancellen verschillen van 
diafragmacellen dat het diafragma is vervangen door een membraan uit Nafion (merknaam van 
Dupont). Nafion is een geperfluoreerd polymeer dat sulfonaat- en/of carboxylaatgroepen bevat. Dit 
materiaal is een kationenwisselaar en laat het transport van natriumionen toe, maar laat omzeggens 
geen hydroxide-ionen door. Als elektroden worden grafietelektroden gebruikt, of nikkel-titaan-
elektroden, gecoat met platina. Met membraancellen kan men zuivere natriumhydroxide (die slechts 
ppm hoeveelheden natriumchloride bevat) en chloorgas produceren, tegen een kostprijs die lager is dan 
voor de andere twee elektrolysecellen en op een milieuvriendelijke manier. Een nadeel is dat het 
membraan door calcium- en magnesiumionen wordt beschadigd, zodat deze ionen voor elektrolyse uit 
de pekeloplossing moeten worden verwijderd. 
 

Chloor is een waardevol voor het desinfecteren van drinkwater, als bleekmiddel, als grondstof 
voor de productie van bleekpoeder en bleekwater, en als grondstof voor de productie van 
oplosmiddelen en plastics. Een overzicht van de toepassingen van chloor, met de bijbehorende 
tussenproducten, wordt in Tabel 2 gegeven. Natriumhydroxide wordt gebruikt bij de productie van 
zeep, textiel, bleekwater (natriumhypochloriet, Eau de Javelle) en verschillende chemische 
tussenproducten. Een belangrijke gebruiker van natriumhydroxide is de papierindustrie, omdat voor de 
bereiding van papier uit houtpulp een sterke base vereist is. In toepassingen waarbij natriumhydroxide 
als een sterke base (alkali) optreedt, kan het vaak ook door soda vervangen worden. 
 

Tabel 2. Belangrijke toepassingen van chloor. 
Chloor reageert met deze 
verbindingen .... 

....ter vorming van deze 
tussenproducten .... 

... die van belang zijn voor deze 
eindproducten. 

methaan chloormethanen siliconen, siliconenrubber 
methaan, ethaan, HF CFK’s solventen, koelvloeistoffen 
etheen vinylchloride PVC 
1,3-butadieen chloropreen neopreen (kunstrubber) 
koolstofmonoxide fosgeen en isocyanaten polycarbonaat en polyurethaan 
P, S, O zwavel- en fosfor chloriden 

en oxychloriden 
pesticiden, vlamvertragers 

benzeen chloorbenzenen fijnchemicaliën, kleurstoffen 
rutiel (onzuiver titaanerts) titaniumtetrachloride titaandioxide (wit pigment) 
natriumhydroxide natriumhypochloriet bleekstoffen en 

ontsmettingsmiddelen 
 
 
 
1.5. Chemicaliën uit aardolie 

Meer dan 90% van de thans gebruikte organische chemicaliën is van petrochemische origine: 
de uitgangsstoffen voor hun synthese zijn ruwe aardolie en aardgas. Hieruit bereidt men een aantal 
chemische ‘bouwstenen’ (petrochemicaliën), waarvan etheen het belangrijkste is. Ook hogere alkenen, 
met name propeen (C3H6) en 1,3-butadieen (C4H6) zijn van belang voor de bereiding van organische 
chemicaliën , die vervolgens worden gebruikt in plastics, verven, chemische reinigingsmiddelen, 
antivries, detergenten, synthetische rubbers en vezels en nog vele andere, in een industriële 
maatschappij onmisbare materialen.  
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 Tot het midden van de 20de eeuw werden vele organische chemicaliën bereid uit steenkool. 
Door de stijgende vraag naar autobrandstoffen, die slechts voor een deel van ruwe aardolie kunnen 
worden bereid, kwamen enorme hoeveelheden petroleumfracties tegen betaalbare prijzen beschikbaar. 
Bij het destilleren van ruwe aardolie wordt dit in een aantal fracties gescheiden, elk met een ander 
kooktraject. In hoger kokende fracties is ook de gemiddelde molecuulmassa van de koolwaterstoffen 
hoger. Zo bevat de eerste fractie, met een kookpunt tot 25 °C, moleculen met één tot vier 
koolstofatomen. In het kooktraject van 20 tot 200 °C verkrijgt men het mengsel waaruit benzine wordt 
gemaakt (vier tot twaalf koolstofatomen). Bij hogere temperaturen destilleert men moleculen voor 
kerosine, dieselolie en smeerolie. Een overschot van een fractie kan worden ‘gekraakt’ tot kleinere 
moleculen, waardoor de voorraden voor benzine en de chemische industrie toenemen. 

Als in de toekomst de aardolie schaarser en duurder wordt, bestaat de kans dat de chemische 
industrie opnieuw afhankelijk wordt van steenkool, want de thans bekende steenkoolreserves over de 
gehele wereld overtreffen ruimschoots de oliereserves. Als de chemische industrie terug op steenkool 
zal draaien, zal deze vermoedelijk beginnen met de omzetting van steenkool en water (stoom) tot 
‘synthesegas’, een mengsel van koolstofmonoxide en waterstofgas (zie bij de ammoniakbereiding). 
Hieruit kan men methanol bereiden, dat de voornaamste uitgangsstof zou kunnen worden voor de 
chemische industrie en ook, door het gebruik van zeolietkatalysatoren, de hoofdbron voor 
autobrandstoffen. 

De meest gebruikte grondstof voor organische chemicaliën is etheen (of ethyleen, H2C=CH2) 
een verbinding met een dubbele binding, die een groot aantal reacties mogelijk maakt. Per jaar wordt er 
in de wereld meer dan 40 miljoen ton etheen gemaakt, waarvan meer dan de helft wordt omgezet in 
polyethyleen. Ook voor de plastics PVC en polystyreen wordt etheen gebruikt. 

Etheen maakt men uit een aantal bronnen en meestal samen met nog andere onverzadigde 
koolwaterstoffen, met name propeen (CH3CH=CH2). Zowel etheen als propeen zijn onder normale 
omstandigheden gassen. In de Verenigde Staten maakt men etheen vooral uit het verzadigde ethaan (uit 
aardgas). Anders dan in Europa, waar aardgas bijna zuiver methaan is, bevatten de aardgasvoorraden in 
de verenigde staten veelal bruikbare hoeveelheden van hogere koolwaterstoffen, zoals ethaan en 
propaan. De meeste Europese etheen wordt bereid door het kraken van nafta, een niet als benzine 
bruikbaar koolwaterstofmengsel (met moleculen die tussen vier en twaalf of meer koolstofatomen 
bevatten) dat men bij de destillatie van ruwe aardolie verkrijgt. Men mengt hierbij dampvormige nafta 
met ongeveer de helft van het gewicht aan stoom en leidt het mengsel door spiraalvormige buizen in 
een oven die de reactiezone verhit tot 900 °C. Als het gas de oven verlaat, wordt het afgekoeld, 
waardoor stoom wordt opgewekt voor verder gebruik. Na afkoeling wordt het reactiemengsel 
gescheiden in een gas en een vloeistof. Het gas wordt onder druk gebracht en verder afgekoeld, zodat 
alle componenten behalve methaan en waterstofgas, vloeibaar worden. Deze vloeistoffen worden dan 
op een zodanige temperatuur gebracht dat alle moleculen die twee moleculen koolstof bevatten als gas 
kunnen worden opgevangen, terwijl de zwaardere stoffen vloeibaar blijven. De C2-fractie wordt daarna 
selectief gehydrogeneerd en etheen en ethaan worden van elkaar gescheiden door de temperatuur 
zodanig in te stellen dat etheen als gas vrijkomt. 

Producenten van onverzadigde koolwaterstoffen hebben zich flexibel moeten opstellen 
aangaande hun uitgangsmateriaal. Ook hebben veranderingen in de vraag naar diverse koolwaterstoffen 
geleid tot wijzigingen in hun voorraadpolitiek. In de toekomst zou methaan een alternatieve bron voor 
etheen en propeen kunnen zijn. Bij het kraken neemt in het algemeen de molecuulgrootte af. Daarom 
heeft men tot nu toe methaan als niet erg nuttig voor de chemische industrie beschouwd. Het kan echter 
wel in methanol worden omgezet, waaruit men met behulp van zeolietkatalysatoren etheen, propeen en 
andere koolwaterstoffen kan synthetiseren. Zeolieten zijn complexe anorganische moleculen met in 
hun kristalstructuur poriën van specifieke afmetingen. Hierdoor kan men ze gebruiken als ‘moleculaire 
zeven’ om koolwaterstofmengsels te scheiden of als katalysatoren waar de aard van de poriegrootte de 
aard van het product bepaalt. Als de olievoorraden afnemen kan de productie van benzine en 
onverzadigde koolwaterstoffen voor de chemische industrie via methanol via zeolieten sterk in 
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betekenis toenemen. De groei van de petrochemische industrie is bijna uitsluitend na de Tweede 
Wereldoorlog op gang gekomen. In de jaren dertig werd etheen gemaakt door dehydratatie van ethanol. 
Nu maakt men ethanol voor industrieel gebruik meestal uit etheen. Raken de olie- en gasvoorraden 
echter op, dan zou men opnieuw etheen kunnen gaan produceren uitgaande van methanol, verkregen 
door fermentatie uit koolhydraat bevattende grondstoffen 
 Zoals reeds boven vermeld is etheen een belangrijke grondstof voor de productie van het 
plastic polyethyleen. Onder de elementaire verbindingen van etheen afgeleid vinden we ethanol (voor 
gebruik in de industrie) en gehalogeneerde producten (voor chemisch reinigen, brandblussers en als 
ontvettingsmiddel bij metalen). Dichloormethaan (DCM) is commercieel het belangrijkste van deze 
producten. Men maakt er vinylchloride van, de grondstof voor polyvinylchloride (PVC). Een andere 
belangrijk tussenproduct uit etheen gemaakt is etheenoxide. Dit is een zeer reactieve verbinding die 
gebruikt wordt veel andere chemicaliën, vooral glycol (CH2OHCH2OH). Glycol wordt gebruikt in 
antivries en als ingrediënt van polyestervezels en films. Propeen wordt vooral gebruikt voor de 
productie van polypropyleen, isopropanol en cumeen. 
 Aromatische organische producten (benzeen, tolueen, xylenen, naftaleen, ...) kunnen 
verkregen worden door droge destillatie van steenkool. Hierbij wordt steenkool verhit tot 800 à 1000 
°C in afwezigheid van lucht. Er ontwijken vluchtige bestanddelen (stadsgas, ruwe benzeen en 
steenkoolteer), terwijl cokes als vaste rest overblijft. Door gefractioneerde destillatie kunnen ruwe 
benzeen en steenkoolteer in de samenstellende fracties worden gesplitst. Het is ook mogelijk om 
aromatische verbindingen uit aardolie te maken. Hierbij worden alkanen en cycloalkanen in een proces 
dat men ‘hervorming’ (‘reforming’) noemt bij hoge temperatuur en in de aanwezigheid van een 
katalysator gearomatiseerd onder afsplitsing van waterstofgas. Benzeen is grondstof  voor de bereiding 
van tussenproducten als styreen, aniline en fenol, die verder tot plastics en kleurstoffen worden 
verwerkt. Tolueen en belangrijk als solvent en voor de bereiding van explosieven (TNT). Para-xyleen 
dient voor de productie van tereftaalzuur, een belangrijke grondstof voor het polyester teryleen en voor 
het plastic polyethyleentereftalaat (PET). 
 
 
 
1.6. Van basischemicaliën naar tussenproducten 
 In deze tekst kunnen we onmogelijk in detail ingaan op elke chemische verbinding die als 
grondstof voor de chemische industrie kan geschouwd worden. We hebben hier een overzicht gegeven 
van de belangrijkste basischemicaliën die uit ruwe grondstoffen kunnen bereid worden. Daarnaast 
worden er in de chemische industrie nog tientallen tussenproducten gemaakt, waaruit de stoffen 
worden vervaardigd waarmee we in het dagelijkse leven in contact komen (zoals polymeren). 
 Deze tussenproducten volledig buiten beschouwing laten, zou de indruk wekken dat de 
verschillende basischemicaliën los van elkaar staan. Daarom beschouwen we hier de synthese van één 
chemisch tussenproduct, methylmethacrylaat, om te illustreren hoe de basischemicaliën worden 
gecombineerd om een hele reeks van bekende verbindingen te maken. 
 Methylmethacrylaat (CH2=CH(CH3)COOCH3, MMA) is een monomeer waaruit doorzichtige 
plastics zoals Perspex en Plexiglas worden gemaakt. Alhoewel deze verbinding zelf enkel koolstof, 
waterstof en zuurstof bevat, worden ook stikstofhoudende en zwavelhoudende verbindingen bij de 
synthese gebruikt. We beschouwen hier één mogelijke manier om MMA te maken. Deze methode is 
bekend als de aceton-cyanohydrine-methode. De basischemicaliën vereist voor de synthese van MMA 
zijn: benzeen, propeen, ammoniak, zwavelzuur, methaan, methanol en lucht. De twee belangrijkste 
tussenproducten zijn aceton en waterstofcyanide. In Figuur 1.2 worden de basisreacties samengevat. 
 Cumeen (isopropylbenzeen) wordt gemaakt uitgaande van benzeen en propeen, met behulp 
van een zure katalysator zoals polyfosforzuur. Cumeen kan tot cumeenhydroxyperoxide geoxideerd 
worden door een radicalaire kettingreactie met behulp van lucht als oxidans. Het hydroperoxide kan 
dan door zwavelzuur ontbonden worden tot aceton en fenol (fenol wordt gebruikt voor de bereiding 
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van fenolharsen). Ongeveer éénderde van de aceton geproduceerd wereldwijd wordt gebruikt voor de 
bereiding van MMA. Aangezien het gebruikte zwavelzuur gerecycleerd wordt, verbruikt deze reactie 
enkel zuurstof uit de lucht, naast de primaire startproducten. De reactie kan beschouwd worden als een 
goede methode om beide startreagentia, benzeen en propeen, te oxideren. Dit is een interessant 
voorbeeld om aan te tonen dat verschillende takken van de chemische industrie nauw met elkaar 
verbonden zijn door de noodzaak om efficiënte, eenvoudige en goedkope reacties te gebruiken om 
basischemicaliën in complexere moleculen om te zetten. 
 Het andere belangrijke tussenproduct, waterstofcyanide, is afkomstig van ammoniak en 
methaan. Een mengsel van ammoniak en koolwaterstoffen kan geoxideerd tot verbindingen met een 
cyanidegroep door het in gasvorm over een platinakatalysator te leiden. Methaan levert hierbij 
waterstofcyanide en propeen levert acrylonitril (CH2=CHCN, waaruit polyacrylvezels kunnen gemaakt 
worden). 
 Methanol kan op verschillende manieren bereid worden. Het grootste gedeelte wordt echter 
gemaakt door een mengsel van koolstofmonoxide, koolstofdioxide en waterstof over een katalysator te 
leiden, zoals de zinkoxide-koper-katalysator van ICI. De productie van MMA is geen grote 
methanolverbruiker. Veel methanol wordt gebruikt bij de bereiding van methyl tert-butylether (MTBE) 
dat in grote hoeveelheden wordt gebruikt om het octaangehalte van loodvrije benzine te verhogen. 
 In een volgende stap reageert waterstofcyanide met aceton ter vorming van het cyanohydrine 
additieproduct. Dit wordt door zwavelzuur in de aanwezigheid van methanol tot MMA gehydrolyseerd. 
Deze methode levert een grote hoeveelheid ammoniumsulfaat als bijproduct, die ofwel als meststof kan 
gebruikt worden of waaruit zwavelzuur terug kan gerecycleerd worden.  
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Figuur 1.2. Synthese van methylmethacrylaat (MMA) 
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2. Kunststoffen 
 
2.1 Inleiding 

Een groot deel van de gekende organische verbindingen bestaan uit relatief kleine moleculen, met 
meestal minder dan 50 à 75 atomen. Maar er bestaan ook enorm grote moleculen, macromoleculen 
genoemd, die honderdduizenden atomen bevatten. Sommige van deze moleculen komen in de Natuur 
voor en ze vormen klassen van verbindingen die letterlijk van levensbelang zijn: polysacchariden zoals 
zetmeel en cellulose voorzien ons van voedsel, kleding en beschutting; proteïnen maken een groot deel 
uit van dierlijk weefsel, houden het samen en laten het bewegen; nucleïnezuren regelen erfelijkheid op 
moleculair niveau. 
 Macromoleculen kunnen ook kunstmatig geproduceerd worden. De eerste synthesen hadden 
de bedoeling om vervangproducten te zoeken voor natuurlijke macromoleculen zoals rubber en zijde, 
maar hieruit heeft zich een belangrijkste tak in de technologie ontwikkeld die nu honderden producten 
produceert die geen natuurlijke tegenhanger hebben. Zulke synthetische macromoleculen noemt men 
kunststoffen. Kunststoffen omvatten (1) elastomeren, die een elasticiteit zoals rubber bezitten; (2) 
vezels, die bestaan uit lange, dunne draadachtige structuren, die een grote mechanische sterkte hebben 
in de lengterichting van de vezel; (3) plastics die de neiging hebben plastisch te zijn, wat wil zeggen 
dat ze gedurende hun bereiding buigzaam en kneedbaar zijn.   

Macromoleculen, zowel natuurlijke als synthetische, danken hun grootte aan het feit dat ze 
polymeren (Grieks: vele delen) zijn. Polymeren bestaan uit een groot aantal kleinere eenheden, die aan 
elkaar identiek of tenminste toch chemisch verwant zijn, en die op een regelmatige wijze aan elkaar 
zijn verbonden. Polymerisatie is het aan elkaar verbinden van een groot aantal kleine moleculen ter 
vorming van zeer grote moleculen. De eenheden waaruit het polymeer wordt opgebouwd noemt men 
monomeren. Een monomeer bevat een dubbele binding of ten minste twee actieve chemische groepen. 
De aanwezigheid van een dubbele binding of actieve functionele groepen treedt op als de drijvende 
kracht om de monomeren herhaaldelijk achter elkaar te binden tot een polymeer. Bijvoorbeeld, etheen, 
het prototype monomeer, is zeer reactief omwille van de aanwezigheid van een dubbele binding. Onder 
invloed van warmte, licht en/of chemische reagentia kan de dubbele binding zodanig geactiveerd 
worden dat het tot zelfadditie komt, waarbij er polyetheen gevormd wordt (zie 2.3). Een homopolymeer 
bestaat uit slechts één soort monomeer. Wanneer een mengsel van twee of meer monomeren wordt 
gepolymeriseerd wordt en co-polymeer gevormd. Polymeren die slechts uit een klein aantal 
monomeren zijn opgebouwd, en dus een vrij lage molmassa hebben, noemt men oligomeren. 

Het is soms moeilijk om de fysische eigenschappen van een polymeer (dichtheid, hardheid, 
mechanische sterkte, transparantie, smeltpunt, ...) ondubbelzinnig met de chemische samenstelling in 
verband te brengen. Zo zijn een opbergdoosje van een CD en verpakkingsmateriaal uit piepschuim uit 
éénzelfde polymeer vervaardigd, namelijk polystyreen. Hieruit volgt dat de eigenschappen van een 
polymeer niet enkel afhankelijk zijn van de chemische samenstelling (de verhouding van de elementen 
waaruit het polymeer is samengesteld). Ook van belang is de manier waarom de atomen van deze 
elementen aan elkaar zijn verbonden. Inderdaad, de grote variatie in eigenschappen van polymeren is 
het gevolg van variaties in de moleculaire structuur. Een belangrijke doelstelling van de 
polymeerchemie is daarom het correleren van eigenschappen en toepassingen van polymeren met hun 
moleculaire structuren.  
 De grote toepasbaarheid van polymeren resulteert uit de mogelijkheid van scheikundigen om 
de eigenschappen van polymeren aan te passen door veranderingen in de moleculaire structuren aan te 
brengen. Alhoewel er duizenden verschillende polymeren bestaan, zijn er slechts zes algemene 
richtlijnen om polymeerketens aan te passen: (1) de lengte van de keten (aantal monomere eenheden); 
(2) de driedimensionele ordening van de polymeerketens in de vaste toestand; (3) vertakking van de 
keten; (4) chemische samenstelling van de monomere eenheden; (5) chemische binding tussen de 
ketens; (6) de oriëntatie van de monomeren in de keten. 
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2.2 Structuur en eigenschappen van macromoleculen 
 Een karakteristieke eigenschap van macromoleculen is hun grote afmetingen. Relatief 
gesproken zijn deze ketens inderdaad heel lang. Als een polyetheenmolecule (zie 2.3) zo breed als een 
sliert spaghetti zou zijn, dan zou zijn lengte tot 800 meter kunnen bedragen. De grootte heeft echter 
weinig effect op de chemische eigenschappen. Een functionele groep reageert steeds op een 
gelijkaardige manier, of het nu over een klein of een groot molecule handelt. Macromoleculen 
verschillen vooral in fysische eigenschappen van gewone moleculen.  
 Laat ons eerst kijken naar de eigenschap van kristalliniteit. In een kristallijne vaste stof zijn de 
structurele eenheden (moleculen in het geval van een niet-ionische verbinding) op een zeer 
regelmatige, symmetrische wijze gestapeld en het geometrisch patroon herhaalt zich telkens weer. Als 
een lang molecule in zo een patroon moet ingepast worden, mag het niet gebogen zijn of tot een 
willekeurige conformatie zijn opgerold. Het moet volledig uitgerekt zijn (all-trans conformatie). Het 
gebrek aan wanorde in de conformatie leidt tot een ongunstige entropie voor het systeem. Anderzijds 
laat de regelmaat en de dichte stapeling van de moleculen in een kristal het optreden van sterke 
intermoleculaire krachten toe, zoals waterstofbrugvorming, dipool-dipool interacties en Van der Waals 
krachten, die resulteren tot een gunstige enthalpie voor het systeem.  
 Een polymeer komt nooit volledig in een kristallijne vorm voor. Het probleem ligt in de 
grootte van het molecule. Als een polymeersmelt begint te stollen, neemt de viscositeit van de stof toe 
en de polymeermoleculen krijgen het steeds moeilijker om van conformatie te veranderen tot de 
volledig uitgestrekte vorm die voor een regelmatig kristal vereist is. De ketens raken in elkaar 
verstrengeld.  Polymeren vormen vaste stoffen die bestaan uit kristallijne gebieden, kristallieten 
genoemd, ingebed in amorf materiaal. We kunnen spreken over de graad van kristalliniteit van een 
polymeer om de mate aan te duiden waarin het polymeer uit kristallieten bestaat. Een amorf polymeer 
kan vergeleken worden met een bord spaghetti. De ketens zijn opgewonden en niet uitgericht en juist 
zoals bij spaghettislierten zijn de ketens onderling niet met elkaar verbonden. In Figuur 2.1 wordt het 
verschil getoond tussen een wanordelijke lange keten en een volledig uitgestrekte keten. 
 

(a)

(b)
 

 
Figuur 2.1: Een lange keten in een willekeurige conformatie (a) en een uitgestrekte conformatie (b) 

 
 In tegenstelling tot de meeste laagmoleculaire verbindingen zijn polymeren polydispers. Dit 
wil zeggen dat niet alle moleculen in een polymeerstaal dezelfde grootte hebben en dus ook niet 
dezelfde molmassa. Een polymeer bevat een groot aantal verschillende moleculen; sommige zijn groot, 
anderen zijn klein. Er bestaat dus een variatie aan moleculaire afmetingen en aan moleculaire massa’s. 
Elk polymeersysteem wordt door een moleculaire gewichtsverdeling gekenmerkt, en deze bepaald tot 
op zekere mate de eigenschappen van het polymeer.  
 Vezels zijn lange, dunne draadvormige entiteiten die gekenmerkt zijn door een grote 
treksterkte in de richting van de vezel. Voorbeelden van natuurlijke vezels zijn katoen, wol en zijde. 
Vezels worden in elkaar gedraaid tot draden, die vervolgens tot weefsels kunnen geweven worden of 
die in plastic materiaal ter versterking worden ingebed. De treksterkte (weerstand tegen doorbreken van 
de vezels onder trekspanning) kan zeer groot zijn, en sommige synthetische vezels zijn op een 
gewichtbasis sterker dan staal. Eén van de sterkste synthetische vezels is Kevlar, dat gebruikt wordt 
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voor de vervaardiging van kabels voor hangbruggen en voor kogelvrije vesten. De bulkkenmerken van 
vezels zijn ook op moleculair niveau terug te vinden; de moleculen zijn ook lang, dun en draadachtig. 
Bovendien is het feit dat de moleculen in uitgestrekte vorm naast elkaar liggen van essentieel belang. 
De moleculen zijn uitgelijnd in de richting van de vezel. De sterkte van de vezel wordt uiteindelijk 
bepaald door de sterkte van de chemische bindingen in de polymeerketen. De polymeerketens kunnen 
uitgericht worden door het materiaal uit te rekken (stretchen). Eens de vezels zijn uitgericht, behouden 
de moleculen deze conformatie. De neiging om terug een willekeurig opgerolde conformatie aan te 
nemen wordt tegengewerkt door de sterke intermoleculaire krachten. In een vezel wint enthalpie het 
van entropie. Deze hoge graad van moleculaire oriëntatie gaat vaak, maar niet altijd, gepaard met een 
aanzienlijke kristalliniteit. De basisvereiste voor macromoleculen om een vezel te kunnen vormen zijn 
de lineaire moleculaire vorm die een zij-aan-zij uitrichting toelaat, en sterke intermoleculaire krachten 
om deze uitrichting te kunnen behouden. De intermoleculaire krachten moeten bovendien verhinderen 
dat de moleculen langs elkaar glijden. De belangrijkste synthetische vezels zijn polyamiden (de 
nylons), polyesters (Dacron, Terylene, Vycron), polyacrylonitril (acrylvezels, Orlon, Acrilan) en 
polyurethanen (Spandex, Vycra). Verscheidene van deze vezels worden verderop meer in detail 
besproken. In nylon en polyurethanen worden de vezels bij elkaar gehouden door waterstofbruggen. In 
polyesters en polyacrylonitrilen leiden de polaire carbonyl en cyanogroepen tot zeer sterke dipool-
dipoolinteracties.  
 Een elastomeer bezit een hoge graad van elasticiteit, die karakteristiek voor rubber is. Rubber 
kan sterk worden vervormd: het kan tot acht maal zijn oorspronkelijke lengte worden uitgerokken en 
keert na het opheffen van de rekspanning naar zijn oorspronkelijke vorm terug. Evenals in vezels zijn 
de moleculen van elastomeren lang en dun, en worden de moleculen parallel ten opzichte van elkaar 
uitgericht als het molecule wordt uitgerokken. Het grote verschil is echter dat na opheffing van de 
rekspanning de ketens van een elastomeer niet uitgerekt en parallel uitgelijnd blijven, maar terugkeren 
naar hun oorspronkelijke wanordelijke conformatie die entropisch heel gunstig is. De moleculen 
blijven niet uitgericht in een elastomeer omdat de intermoleculaire krachten die voor de uitrichting 
noodzakelijk zijn, zwakker zijn dan in vezels. Over het algemeen bevatten elastomeren geen sterk-
polaire groepen of sites die voor waterstofbrugvorming geschikt zijn. Bovendien passen de moleculen 
niet goed genoeg bij elkaar aan om een sterke Van der Waals interactie mogelijk te maken. In een 
elastomeer wint de entropie het van de enthalpie. Een bijkomende vereiste voor een elastomeer is dat 
de moleculen met elkaar via kruisverbindingen (crosslinkings) moeten verbonden zijn. Er moeten 
genoeg kruisverbindingen aanwezig zijn zodat de moleculen niet ten opzichte van elkaar kunnen 
glijden, maar er mogen ook niet te veel kruisverbindingen aanwezig zijn, omdat het materiaal anders 
zijn elasticiteit zou verliezen. Natuurrubber illustreert mooi de vereisten voor een elastomeer: lange 
flexibele ketens, zwakke intermoleculaire krachten en op bepaalde plaatsen kruisverbindingen. 
Natuurrubber is cis-1,4-polyisopreen. De kruisverbindingen in rubber worden door vulkaniseren 
verkregen. Dit is verhitten van het natuurrubber met zwavel, zodat er zwavelbruggen tussen de 
molecuulketens worden gevormd. Door de afwezigheid van sterk polaire substituenten, zijn de 
intermoleculaire krachten grotendeels tot Van der Waals krachten beperkt. Maar deze krachten zijn 
zwak omwille van de all-cis conformatie rond de dubbele binding. De all-trans conformatie bestaat uit 
regelmatige zigzagketens die wel goed in elkaar passen. Zo is  Gutta percha, trans-1,4-polyisopreen, 
een kristallijne niet elastische verbinding. Een voorbeeld van een synthetisch elastomeer is SBR, een 
co-polymeer van 1,3-butadieen (75%) en styreen (25%). Het wordt vooral gebruikt voor de productie 
van autobanden. 
 Het grootste gedeelte van de synthetische polymeren worden tot plastics verwerkt. Plastics 
verdeelt men in twee soorten: thermoharders en thermoplasten. Thermoplasten kan men herhaaldelijk 
verhitten en afkoelen; warm zijn ze zacht, koud zijn ze hard. In de zachte toestand kunnen de 
thermoplasten in allerlei vormen worden gegoten of geëxtrudeerd. Ze bestaan uit lange moleculen die 
lineair of vertakt kunnen zijn. Bij thermoharders treden bij verhitting reacties op waardoor een 
driedimensionaal netwerk ontstaat en de stof hard wordt. Dit proces is niet omkeerbaar. Een 
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thermoharder is te beschouwen als één gigantisch molecule. Bij verhitting wordt het materiaal niet 
zacht, omdat om zacht te worden er covalente verbindingen zouden moeten verbroken worden. 
Thermoharders heten ook wel kunstharsen en men gebruikt ze voor materialen die bestand moeten zijn 
tegen hitte en chemisch agressieve verbindingen (zie ook 2.5).  
 
 
2.3 Verwerking van kunststoffen 
 De verschillende soorten kunststoffen hebben sterk uiteenlopende eigenschappen. Sommige 
zijn bestand tegen hoge druk of extreme temperaturen. Andere zijn dan weer bestand tegen de 
inwerking van lucht of vochtigheid. Eenzelfde basiskunststof kan ook verschillende eigenschappen 
meekrijgen: stijf of soepel, en perfect afgestemd op specifieke toepassingen. De eigenschappen van de 
kunststof kunnen ook aangepast worden door toevoeging van additieven.  

De polymeren worden omgezet in gebruiksvoorwerpen, aan de hand van zeven verschillende 
procédés die hier worden opgesomd: 

(1) Spuitgieten 
Het warme, weke polymeer wordt onder druk in een koude, gesloten vorm geperst. Toegepast 
voor de vervaardiging van potjes, deksels, schoenen, kratten, tandwielen. 

(2) Persen 
Het warme, weke polymeer wordt in een warme vorm geplaatst, die vervolgens onder druk 
wordt gezet, zodat het plastic de vorm van de matrijs aanneemt. Wordt gebruikt voor het 
maken van voorwerpen met een complexe vorm, zoals stekkers en stopcontacten. 

(3) Extrusieblazen 
Het warme, weke polymeer wordt in een vorm opgeblazen, met behulp van perslucht of 
stoom. Op deze manier worden plastic flessen gemaakt. 

(4) Rotatiegieten 
De gietvorm met het polymeer wordt snel rondgedraaid tot de wanden bedekt zijn met een 
effen laag van het polymeer. Voor volumineuze en holle voorwerpen, zoals vuilnisbakken, 
brandstoftanks en vaten. 

(5) Blaasextrusie 
Het weke polymeer wordt tot een buis gevormd, vervolgens opgeblazen met lucht en 
hermetisch verlijmd of versneden. Toegepast voor het maken van plastic zakken en 
verpakkingsfolie. 

(6) Strijkextrusie 
Het materiaal wordt bedekt met een laag week polymeer en vervolgens tussen twee rollen 
geperst, zodat een dunne, effen laag ontstaat. Toegepast voor verpakkingen voor 
voedingsmiddelen en drank. 

(7) Kalanderen 
Het warme polymeer wordt tussen twee rollen geperst, zodat een dunne plaat of folie ontstaat. 
Voor het maken van vloerbedekking, tegels, panelen en platen. 

 
 
 
2.4 Polyetheen 
 De meest gebruikte kunststof is polyetheen (ook polyethyleen genoemd en tot PE afgekort). 
Wereldwijd worden er jaarlijks tientallen miljoenen tonnen polyetheen geproduceerd. Polyetheen wordt 
gebruikt voor plastic draagtasjes en vuilniszakken, plasticfolie, huishoudemmers, flessen voor 
voedingswaren, speelgoed en voor honderden andere voorwerpen. Deze grote variëteit aan 
toepassingen veronderstelt een even grote variatie aan eigenschappen van dit polymeer. Toch wordt 
alle polyetheen gemaakt uit één en hetzelfde startproduct, etheen (ethyleen, C2H4). Etheen wordt uit 
aardolie verkregen en is bij gewone temperaturen en drukken een gas. In de jaren 1930 werd er echter 
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ontdekt dat door gebruik te maken van een speciale katalysator de individuele etheenmoleculen aan 
elkaar kunnen gebonden worden ter vorming van een polymeer. De reden voor dit gedrag kan uit de 
structuur van het etheenmolecule afgeleid worden. De twee koolstofatomen in etheen zijn door middel 
van een dubbele binding aan elkaar verbonden, en het is deze dubbele binding die in staat is om met 
andere etheenmoleculen te reageren. De productie van polyetheen begint met het verbinden van twee 
etheenmoleculen tot een keten met vier koolstofatomen. Een bijkomend etheenmolecule addeert zich 
op de groeiende keten. Door continue toevoeging van etheenmoleculen groeit de keten snel ter vorming 
van een lang polymeer met n monomere eenheden (Figuur 2.2). De numerieke waarde van n en dus de 
lengte van de keten is afhankelijk van de reactieomstandigheden. Vaak loopt de waarde van n tot in de 
honderdduizenden. Bovendien varieert n van polymeerketen tot polymeerketen, zodat een typisch 
synthetisch polymeer een mengsel is van individuele polymeermoleculen met een variërende lengte en 
massa. De molmassa van polyetheen varieert gewoonlijk tussen 10.000 en 100.000. In alle gevallen 
zijn de koolstofatomen via enkele bindingen met elkaar verbonden, en de waterstofatomen zijn met de 
koolstofatomen verbonden. Een polyetheenmolecule is dus een macromoleculaire versie van 
verzadigde koolwaterstoffen (Figuur 2.2). 
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Figuur 2.2: Synthese van een polyetheenketen 

 
 Afhankelijk van de vertakking van de polymeerketen kan men drie soorten polyetheen 
onderscheiden. De versie gebruikt voor plastic winkelzakjes is polyetheen met lage dichtheid (LDPE, 
low density polyethylene). Het is zacht, rekbaar, transparant en niet erg sterk. LDPE was de eerste vorm 
van polyetheen die op de markt werd gebracht. Structurele studies toonden aan dat de 
polymeermoleculen ongeveer 500 monomeren bevatten en dat de centrale polymeerketen vele 
zijvertakkingen heeft, zoals de takken van een boom die vanuit een centrale stam vertakken. LDPE 
wordt typisch bij hoge druk gesynthetiseerd. Ongeveer 20 jaar na de ontdekking van LDPE waren 
scheikundigen in staat om de reactieomstandigheden zodanig aan te passen dat vertakking werd 
verhinderd en er polyetheen met hoge dichtheid (HDPE, high density polyethylene) werd gevormd. 
Karl Ziegler en Giulio Natta kregen de Nobelprijs voor de ontwikkeling van nieuwe 
metaalkatalysatoren (Ziegler-Natta katalysatoren) die in staat waren om lineaire (onvertakte) 
polyetheenketens te synthetiseren die ongeveer 10.000 monomeren bevatten. HDPE wordt bij lage druk 
gesynthetiseerd. Aangezien de polymeerketens geen zijketens hebben, kunnen de lange ketens parallel 
ten opzichte van elkaar geschikt worden. De structuur van HDPE lijkt meer op die van een regelmatig 
kristal dan op de onregelmatige kluwen van polymeerketens in LDPE. Door de meer geordende 
structuur heeft HDPE een hogere dichtheid, stijfheid, sterkte, een hoger smeltpunt en een hogere 
verwerkingstemperatuur dan LDPE. De massadichtheid van LDPE ligt tussen 0,91 en 0,935 g/cm3, met 
een smeltpunt tussen 105 en 125 °C. Voor HDPE zijn deze waarden respectievelijk 0,94-0,965 g/cm3 
en 125-135 °C. Bovendien is HDPE ondoorzichtig, terwijl LDPE doorschijnend tot doorzichtig is. Een 
nieuwe soort van polyetheen is lineaire lage dichtheid polyetheen (LLDPE), dat gemaakt wordt via een 
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lagedrukproces dat onvertakte ketens oplevert. Hierbij voegt men bij etheen een kleine hoeveelheid toe 
van een twee monomeer, bijv. 1-hexeen. Dit heeft een keten van zes koolstofatomen met aan het 
uiteinde een dubbele binding. Als het in een groeiende polymeerketen terechtkomt steken er vier 
koolstofatomen naar buiten, wat een precies bekende mate van vertakking oplevert. Zo daalt de 
dichtheid van het product, maar de eigenschappen zijn beter beheersbaar dan bij LDPE. In Figuur 2.3 
wordt het verschil tussen LDPE en HDPE getoond. Polyethyleen is ontvlambaar, met een gele vlam 
met blauwe kern. Het blijft branden buiten de vlam en druipt brandend af. De verbrandingsgassen 
hebben een kaarsengeur. 
 

 
 
 
 

Figuur 2.3: Structurele verschillen tussen HDPE en LDPE 
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Tabel 2.1. Polymeren afgeleid van monomeren met een dubbele koolstof-koolstofbinding 
 
Polymeer    Monomeer   Repeterende eenheid 

C C
H

H H

H
polyetheen (PE)

polyvinylchloride (PVC) C C
H

H H

Cl

polypropeen (PP) C C
H

H H

CH3

polystyreen (PS) C C
H

H H

polytetrafluoroetheen (PTFE) C C
F

F F

F

polymethylmethacrylaat (PMMA) C C
H

H CH3

C

O

OCH3

C C

H

H H

H

C C

H

H Cl

H

C C

H

H CH3

H

C C

H

H

H

C C

F

F F

F

C C

H

H C

CH3

OCH3

O

polyacrylnitril (PAN) C C
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2.5 Additiepolymeren 
 Etheen, vinylchloride, propeen, styreen, tetrafluoroethyleen, methylmethacrylaat en acrylnitril 
bevatten elk een koolstof-koolstof dubbele binding. Al deze monomeren polymeriseren door een proces 
dat additiepolymerisatie wordt genoemd (Tabel 2.1). In alle gevallen houdt de reactie het ontparen en 
herparen van elektronen in, op dezelfde manier als hierboven voor polyetheen beschreven werd. Bij 
additiepolymeren worden de monomeren eenvoudigweg aan de groeiende polymeerketen toegevoegd 
op een manier dat het eindproduct alle atomen van de startproducten bevat. Buiten het polymeer 
worden er geen andere producten gevormd en er worden geen atomen geëlimineerd. Zo worden 
vinylchloridemoleculen aan elkaar gebonden ter vorming van polyvinylchloride (PVC). In het proces 
worden C=C dubbele bindingen tot C-C bindingen omgezet, en het polymeer bevat enkel C-C 
enkelvoudige bindingen (Figuur 2.2).  
 Etheen bevat enkel koolstof en waterstofatomen. Maar het feit dat een vinylchloridemolecule, 
CH2=CHCl, een chlooratoom bevat, laat de mogelijkheid toe om variabiliteit te introduceren in de 
structuur van polyvinylchloride (PVC). De aanwezigheid van het chlooratoom creëert asymmetrie in 
het molecule. Laat ons arbitrair veronderstellen dat het koolstofatoom met twee waterstofatomen 
(=CH2) de ‘kop’ van het vinylchloridemolecule is en dat het gechloreerd koolstofatoom (=CHCl) de 
‘staart’ is. Omwille van het chlooratoom kunnen de vinylchloride op drie verschillende manieren met 
elkaar tot een polyvinylchlorideketen adderen: (1) afwisselend kop-aan-kop en staart-aan-staart; (2) 
steeds herhalend kop-aan-staart; (3) willekeurige verdeling van kop en staart (Figuur 2.4). In de kop-
aan-kop/staart-aan-staart schikking van polyvinylchloride, staan de chlooratomen op naast elkaar 
staande koolstofatomen. In de kop-aan-staart schikking staan de chlooratomen op alternerende 
koolstofatomen. In het random-polymeer komt er een willekeurig mengsel van de twee voorgaande 
typen voor. In elk geval zijn de eigenschappen wat verschillend. Controle van de oriëntatie van de 
monomeren in de keten is een strategie om de eigenschappen van een polymeer te beïnvloeden.  
 

 
Figuur 2.4: Mogelijke schikkingen van de monomeren in PVC 

 
Zuiver PVC is niet plastisch genoeg voor gebruik. Daarom worden bepaalde stoffen met laag 

moleculair gewicht als weekmakers ingebracht om het bewerkbaar te maken. Het gehalte aan 
weekmakers kan 20 tot 60 gew. % bedragen. Ook worden stabilisatoren toegevoegd om PVC 
bestendig te maken tegen afbraak door UV-straling. Afhankelijk van de formulering kan PVC stijf of 
flexibel zijn. Stijf PVC (weinig of geen weekmaker) vindt toepassing in regenpijpen, afvoerleidingen, 
meubilair, speelgoed, keukengerei, auto-onderdelen, flessen voor schoonmaakproducten en 
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bankkaarten. De flexibele versie (met veel weekmaker) wordt gebruikt voor inpakfolie, isolatie van 
elektrische leidingen,...... PVC is een glad en glanzend polymeer. Het is ondoorlaatbaar voor gassen, 
oliën en vetten. PVC kan in een vlam verbrand worden, maar zodra het uit de vlam wordt gehaald, 
dooft PVC uit zichzelf. PVC samen met een koperstaafje in de vlam gehouden, kleurt de vlam groen, 
wat wijst op de aanwezigheid van chloor. De verbrandingsgassen zijn bijtend en irriterend, omdat er 
waterstofchloride vrijkomt. De massadichtheid van PVC varieert tussen 1,19 en 1,38 g/cm3. De 
smelttemperatuur is sterk afhankelijk van de gebruikte weekmakers. De verwerkingstemperatuur ligt 
tussen 160 °C en 220 °C. 
 
 Polypropeen (of polypropyleen, PP) wordt gevormd door additiepolymerisatie van propeen. 
Juist zoals bij PVC, kunnen de propeenmonomeren (die van vinylchloride verschillen door de 
aanwezigheid van een methylgroep in plaats van een chlooratoom) op drie verschillende manieren tot 
een polypropeenketen adderen. Een bijzonder nuttige vorm van polypropeen heeft monomere eenheden 
gebonden op een kop-aan-staart manier. Door deze regelmatige opbouw heeft het polymeer een hoge 
graad van kristalliniteit en dit maakt het polymeer sterk, stijf en mogelijkheid om aan hoge 
temperaturen te weerstaan. De massadichtheid van het polymeer is gelegen tussen 0,902 en 0,907 
g/cm3. De smelttemperatuur bedraagt 165 °C. Het brandt met een heldere vlam met blauwe vlam. 
Druipt brandend af en de verbrandingsgassen hebben een asfaltgeur. Polypropeen wordt gebruikt voor 
waterleidingen en afvoerleidingen, voor vloerbekleding en voor videocassettes. Ook heel wat auto- 
onderdelen zoals binnenbekleding, dash-board en bumpers zijn uit polypropyleen vervaardigd. 
  
De monomere eenheid van polystyreen (PS) is styreen, dat ontstaan kan gedacht worden door in etheen 
een waterstof door een fenylgroep (C6H5) te vervangen. Onder katalytische omstandigheden 
polymeriseert styreen tot polystyreen, gewoonlijk met een kop-aan-staart schikking. Door de 
aanwezigheid van de benzeenring is polystyreen een glasachtig, hard, broos en transparant polymeer. 
Het is oplosbaar in vele organische solventen. De massadichtheid bedraagt 1,05 g/cm3. Het is een 
amorf materiaal zonder een uitgesproken smelttemperatuur. Het wordt soepel vanaf 80 °C en de 
verwerkingstemperatuur ligt tussen 150 en 250 °C. Polystyreen brandt gemakkelijk, met een heldere 
roetafgevende vlam. Het geeft een metaalklank als het valt. Het wordt gebruikt voor doorzichtige 
plastic drinkbekers, voor verpakking van CD-schijfjes, voor verpakkingsbakjes voor voedingswaren, ...  

Een groot deel van de polystyreenproductie wordt gebruikt om geëxpandeerd polystyreen 
(EPS) van te maken. Hierbij worden polystyreenkorrels die 4 tot 7% van een laagkokende vloeistof 
bevatten in een mal geplaatst en verhit met behulp van stoom en warme lucht. De warmte doet de 
vluchtige vloeistof verdampen en de expansie van het gas doet ook het polymeer expanderen. Hoe 
langer de zweltijd, hoe lichter de pareltjes zijn en hoe kleiner de massadichtheid. De geëxpandeerde 
korrels worden tot elkaar gesmolten tot een vorm bepaald door de mal. Omdat het zo vele gasbellen 
bevat, is geëxpandeerd polystyreen niet alleen licht, maar het is bovendien een excellente warmte-
isolator en het is schokwerend. Tot relatief recentelijk werden CFK’s gebruikt als schuimvormend 
agens. Omwille van milieuoverwegingen (CFK’s worden medeverantwoordelijk geacht voor het gat in 
de ozonlaag) worden CFK’s sinds 1990 vervangen door pentaan of door koolstofdioxide. 
Geëxpandeerd polystyreen is welgekend als piepschuim (isomo). Het wordt veel gebruikt voor de 
verpakking van electrotoestellen, hifi, voor drinkbekers, als isolatiemateriaal voor woningen... De 
massadichtheid van het materiaal is gelegen tussen 0,015 en 0,08 g/cm3. Het maakt een snerpend geluid 
bij samendrukken (piepschuim!). Meestal kan men de samengeklitte schuimparels goed onderscheiden. 
De natuurlijke kleur is wit.  
 

Twee andere analogen van etheen die met succes zijn toegepast in de plasticindustrie zijn 
tetrafluroetheen en methylmethacrylaat. In tetrafluoroetheen zijn alle waterstoffen van etheen 
vervangen door fluoratomen. Polytetrafluroethyleen (PTFE) is een zeer inert hittebestendig materiaal. 
Dit maakt het nuttig voor onderdelen in chemische fabrieken (zoals kleppen) en voor speciaal 
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laboratoriummateriaal. Het materiaal is het bekendst als Teflon, dat onder meer wordt gebruikt als 
antikleefbekleding in pannen (“Tefal”). Het is één van de beste elektrische isolatoren. De 
massadichtheid varieert tussen 2,10 en 2,30 g/cm3. De smelttemperatuur bedraagt 328 °C. Het ontvlamt 
niet bij een brandtest. 

Polymethylmethacrylaat (PMMA), beter bekend als Perspex of Plexiglas, is een hard 
doorzichtig materiaal, verkregen door polymerisatie van methylmethacrylaat. In WOII gebruikte men 
het voor het eerst in de cockpits van Spitfires. Dit polymeer is zo helder als glas, maar het breekt niet.  
Het is relatief krasbestendig. Omdat het ook weerbestendig is, wordt het thans gebruikt voor 
reclameborden, lichtkoepels op daken, windschilden van motoren en straatlantaarns. PMMA vinden we 
terug in brilglazen, linealen en ander plastic tekenmateriaal. Ook heel wat constructiematerialen zoals 
platen, buizen en staven zijn uit PMMA vervaardigd. PMMA brandt gemakkelijk, met een heldere, 
knetterende gele, vlam met blauwe schijn. De vlam is zwak rookafgevend. De verbrandingsgassen 
hebben een fruitige, zoete geur. De massadichtheid van PMMA bedraagt 1,18 g/cm3. Omdat het amorf 
is, heeft het geen duidelijk smeltpunt. De verwerkingstemperatuur ligt tussen 200 en 250 °C.  
 Een aan methylmethacrylaat verwant monomeer, acrylnitril, levert een polymeer dat niet als 
plastic bruikbaar is. Maar polyacrylnitril (PAN) is wel oplosbaar in sommige organische 
oplosmiddelen en uit de oplossing kan men acrylvezels spinnen die ruime toepassing vinden in textiel 
voor kleding en tapijten. Polyacrylnitril is ook van belang voor het maken van samengestelde 
materialen. Als het onder bepaalde omstandigheden wordt verkoold, levert het koolstofvezels die 
worden gebruikt voor het versterken van thermohardende harsen.  
 
 
2.6 Condensatiepolymeren 
 In tegenstelling tot de andere hierboven beschreven polymeren wordt polyeth(yl)eentereftalaat 
(PET of PETE) niet door een additiereactie gevormd, maar wel door een condensatiereactie. Vele 
andere polymeren worden ook door een condensatiereactie gevormd: natuurlijke polymeren zoals 
cellulose, zetmeel, wol, zijde en proteïnen, en synthetische polymeren zoals nylon, Dacron, Formica en 
Kevlar. Bij condensatiepolymerisatie worden de monomeren aan elkaar verbonden door afsplitsing van 
een klein molecule, meestal water. Bijgevolg worden er bij een condensatiepolymerisatie twee 
producten gevormd: het polymeer zelf, plus de kleine moleculen die tijdens de polymeervorming 
worden afgesplitst.  

Polyethyleentereftalaat is opgebouwd uit twee monomeren, ethyleenglycol en tereftaalzuur, 
en wordt daarom een co-polymeer genoemd. Ethyleenglycol, de belangrijkste component in antivries 
voor auto’s, is een diol met formule HOCH2CH2OH. De OH-groep is een functionele groep aanwezig 
in alle alcoholen en deze groep is verantwoordelijk voor de chemische en fysische eigenschappen die 
karakteristiek voor alcoholen zijn. Tereftaalzuur is een dizuur met formule HOOCC6H4COOH. De 
COOH-groep duidt op een organisch zuur. De sleutel van deze condensatiereactie is dat elke keer een 
monomeer reageert, de OH-groep van het zuur en het H-atoom van de alcoholgroep met elkaar in 
reactie treden ter vorming van een watermolecule, dat tijdens de polymerisatiereactie wordt afgesplitst. 
De overblijvende delen van het alcohol en het zuur reageren ter vorming van een ester. In figuur 2.5 
wordt de reactie van tereftaalzuur met ethyleenglycol ter vorming van tereftaalzuurethyleenglycolester 
weergegeven. Merk op dat het gevormd ester nog steeds een COOH-groep heeft aan het ene uiteinde en 
een OH-groep aan het andere uiteinde. De zuurgroep kan reageren met de alcoholgroep van een ander 
ethyleenglycolmolecule. Op dezelfde manier kan de alcoholgroep van het groeiende polymeer reageren 
met een ander tereftaalzuurmolecule. Dit proces wordt vele malen herhaald, waardoor er een lange 
polymeerketen van polyethyleentereftalaat ontstaat. 
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Figuur 2.5: Een groeiende PET-keten 
 
Polyethyleentereftalaat (PET) wordt als een polyester beschouwd, omdat het vele 

esterverbindingsgroepen bevat. Het is een zeer sterk polymeer, zeer maatvast (het zet weinig uit of 
krimpt weinig bij temperatuurs- of drukverschillen) en het is bestand tegen hoge temperaturen 
(smeltpunt: 265 °C). Oliën en vetten werken er niet op in, sterke zuren en basen wel. Lange 
verblijftijden in kokend water of hete dampen zijn te vermijden. PET is moeilijk ontvlambaar, brandt 
met een geel-oranje vlam die sterk roetvormend is. De massadichtheid van PET varieert tussen 1,38 en 
1,41 g/cm3. Er zijn vele materiaaltypes op de markt, die door gepast te koelen, amorf en transparant 
zijn. Het meest bekende gebruik van PET is voor de productie van plastic flessen voor 
koolzuurhoudende dranken (PET-flessen), omdat PET vrij rigide is, kleurloos en ondoorlaatbaar voor 
gassen. Oorspronkelijk kon men alleen flessen met ronde uiteinden maken en moest er een zwarte voet 
aan worden vastgelijmd. Recentelijk heeft men echter manieren ontdekt om flessen met een vrijwel 
vlakke voet te maken zonder dat daardoor interne spanningen ontstaan, die hen niet bestand maken 
tegen de druk van koolzuurhoudende dranken. Een andere belangrijke toepassing van PET is als 
synthetische vezel voor textiel en andere weefsels (Dacron). PET onder de vorm van bandvormige 
dunne filmen (onder de benaming Mylar) wordt met metaaloxiden gecoat en gemagnetiseerd om er 
audio- en videocassetten van te maken. Ook fotografische filmen zijn van PET gemaakt. 

 
 Geen bespreking van condensatiepolymeren kan volledig zijn zonder stil te staan bij één van 
de belangrijkste klassen van natuurlijke polymeren en bij het synthetische vervangmiddel dat op een 
briljante manier sommige eigenschappen van het natuurlijke materiaal dupliceert. Deze natuurlijk 
voorkomende polymeren zijn proteïnen. Een grote variëteit van deze biologische macromoleculen zijn 
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bouwstenen voor onze huid, haren, spieren en enzymen. Alle proteïnen zijn polyamiden, dit zijn 
polymeren van aminozuren. Het woord ‘amino’ refereert naar de NH2- functionele groep, die wordt 
gevonden in een klasse van verbindingen die als aminen bekend staan. Moleculen van aminozuren 
bevatten zowel een aminegroep (NH2) als ene zuurgroep (COOH). Een algemene formule voor een 
aminozuur wordt in figuur 2.6 weergegeven. De amine- en de zuurgroep zijn aan hetzelfde 
koolstofatoom verbonden. Daarnaast zijn er aan dit centrale koolstofatoom ook een waterstofatoom en 
een R-groep verbonden. De 20 aminozuren die in de meeste proteïnen worden gevonden verschillen 
door de identiteit van hun R-groepen. Bijvoorbeeld in alanine is de R-groep een methylgroep, CH3. De 
aminozuren zijn de monomeren voor proteïnevorming door condensatiepolymerisatie. Bij 
proteïnevorming reageert de zuurgroep van één aminozuur met de aminegroep van een ander 
aminozuur in een condensatiereactie die erg op polyestervorming gelijkt. De OH van de zuurgroep 
reageert met het waterstofatoom van een aminegroep ter vorming van een watermolecule dat afgesplitst 
wordt. Tussen de overblijvende delen van de twee aminozuren wordt een peptidebinding gevormd. In 
biologische cellen wordt deze condensatiereactie vele malen herhaald ter vorming van lange 
proteïneketens. Omdat 20 verschillende natuurlijk voorkomende aminozuren als bouwstenen worden 
gebruikt, kan er een grote verscheidenheid aan proteïnen gevormd worden.  
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H
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Figuur 2.6: Algemene formule van aminozuur 

 
 In de jaren 1930 bestudeerde een chemicus die bij Du Pont werkzaam was, Wallace Carothers 
(1896-1937), polymerisatiereacties, waaronder de vorming van peptidebindingen. In plaats van 
aminozuren te gebruiken, probeerde Carothers adipinezuur, HOOC(CH2)4COOH, met 
hexamethyleendiamine (1,6-diaminohexaan), H2N(CH2)6NH2, te combineren. Merk op dat een 
molecule adipinezuur een zuurgroep heeft aan beide uiteinden en dat een 
hexamethyleendiaminemolecule aan beide uiteinden een aminegroep. Zoals in het geval van de 
proteïnesynthese reageerden de zuur- en aminegroepen met elkaar onder afsplitsing van water en 
vorming van een peptidebinding. Maar in dit geval bestond het polymeer uit afwisselende monomeren 
van adipinezuur en hexamethyleendiamine. Verder onderzoek bij Du Pont toonde aan dat het polymeer 
veelbelovend was, vooral nadat men geleerd had om het tot dunne draden te spinnen. Deze draden zijn 
sterk en zacht, en lijken erg op het proteïne dat door zijdewormen wordt geproduceerd. Daarom werd 
‘Nylon’ eerst als een vervangproduct voor zijde op de markt werd gebracht. Het door Carothers 
ontdekte product noemt men thans Nylon 6-6 om de monomere samenstelling aan te geven. Al snel 
nadat Carothers zijn ontdekking had gedaan, introduceerden Duitse chemici een verbetering door maar 
één monomeer te gebruiken met een aminegroep aan één kant en een zuurgroep aan de andere kant. Op 
deze manier produceert men het bekende Nylon 6 uit caprolactam. In figuur 2.7 wordt schematisch de 
structuur van Nylon 6-6 en Nylon 6 weergegeven. Tijdens WOII werd nylon veel gebruikt voor de 
productie van parachutes, touwen en kleding. Het werd duidelijk dat nylon superieur van ten opzicht 
van zijde wat stabiliteit, sterkte en weerstand tegen rotting betrof. Tegenwoordig vindt nylon vele 
toepassingen. Nylon 6 wordt veel gebruikt in weefsels voor kleding of kampeeruitrusting. Ook als 
coating voor metalen voorwerpen zoals ladders. Nylon 6-6 wordt vooral in textiel gebruikt en voor 
vacuümverpakkingen van verderfelijke eetwaren. Nylon brandt hevig met een geel-oranje vlam met 
blauwe randen. De verbrandingsgassen hebben de geur van aangebrande melk. Het smelt bij branden, 
onder brandende druppelvorming en sterk afdruipen. Nylon 6 heeft een massadichtheid van 1,12 g/cm3 
en een smelttemperatuur van 220 °C. Voor nylon 6-6 zijn deze waarden respectievelijk 1,14 g/cm3 en 
265 °C. 
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Figuur 2.7: Structuur van Nylon-6,6 en van Nylon-6 

 
 
2.7 Thermoharders 
 Thermoharders, ook wel kunstharsen genoemd, zijn condensatiepolymeren die complexe 
driedimensionale netwerken vormen. Vaak worden de uitgangsgrondstoffen gedeeltelijk 
gepolymeriseerd tot vaste stoffen, die tot poeders worden vermalen en in een mal gegoten. Als de mal 
volledig is gevuld wordt de verdere polymerisatie gestart, ofwel door verhitting, ofwel door toevoeging 
van een kleine hoeveelheid reagens dat als starter dient. Zo vormen zich uitgebreide netwerken en er 
ontstaat een hard product dat bij verhitting niet van vorm verandert.  
 Eén van de eerste commerciële thermoharders was bakeliet, een hars gemaakt uit fenol 
(C6H5OH) en formaldehyde (HCHO). Bakeliet heeft een zeer complexe structuur, bestaande uit 
benzeenringen met een OH-groep die met elkaar verbonden zijn op één, twee of drie van de zes 
hoekpunten van de benzeenring via methyleengroepen (CH2). Bakeliet werd genoemd naar zijn 
ontdekker, de naar de USA geëmigreerde Belg, Leo Baekelandt (1963-1914). Het wordt nog steeds 
gebruikt in toepassingen waar een goede elektrische isolatie en warmtebestendigheid van groter belang 
zijn dan uiterlijke fraaiheid. In die gevallen waar ook decoratieve overwegingen meespelen, is het 
verdrongen door harsen die bestaan uit formaldehyde (HCHO) en ofwel ureum ((NH2)2CO) ofwel 
melamine (C3H6N6). 
 Soms wordt complete polymerisatie van een thermoharder verhinderd door een ‘inhibitor’. 
Dergelijke ‘geïnhibiteerde harsen’ kunnen dienen als pasta’s, waarbij verdere polymerisatie op gang 
wordt gebracht door een stof toe te voegen die de inhibitor tegenwerkt. De tijd die nodig is om de 
polymerisatie volledig te maken, kan worden geregeld, zodat de pasta nog een tijdlang kneedbaar blijft. 
Dit soort bewerkingen wordt vaak toegepast bij het maken van ingewikkelde vormen, zoals 
scheepsrompen die met glasvezels worden versterkt. De harsen die in deze samengestelde materialen 
worden toegepast zijn veelal polyesters. Ze verschillen van thermoplaste polyesters, door dat één de 
monomeren een dubbele koolstof-koolstofbinding bezit die reacties veroorzaakt waarbij netwerken 
ontstaan. 
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