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Aanmelding. 

Welkomstwoord door de dagvoorzitter prof.dr.ir. A.L. German, TUE, 
Eindhoven. 
Dr. F. Meijer, Philips Research, Eindhoven, "Materiaalkunde: 
Interdisciplinair en multidisciplinair." 
Prof.dr.ir. H.E.H. Meijer, TUE, Eindhoven, "Nieuwe verwerkingsroutes voor 
therrnoplastische polymeren via het gebruik van reactieve oplosmiddelen." 

Pauze. 

Prof.dr. E.W. Meijer, TUE, Eindhoven, "Dendrimeren: synthese, 
eigenschappen en toepassingen." 
Dr.ir. A. Noordam, KSLA, Amsterdam, "CARILON polymeer, een unieke 
hoogwaardige technische kunststof." 

Lunch. 

Dr. F.M. Witte, DSM Resins, Zwolle, "UV-uithardende verf: een stralende 
toekomst?" 
Ir. J.B. Odenthal, Coopers & Lybrand, Den Haag, "Nieuwe materialen in de 
N ederlandse industrie." 

Pauze. 

Ir. W.C. Verhoeven, Akzo Nobel, Arnhem, "Toepassingen van nieuwe 
polymeren in optische films." 
Drs. C.I.M.A. Spee, TNO/TPD, Eindhoven, "Electrochrome materialen, 
processen en producten; smartwindows en automatisch verkleurende 
autospiegels." 

Forum. 

Borre I. 
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Als papier moet overtuigen 

Oce is wereldwijd bekend om zijn geavanceerde 
produkten en diensten voor het presenteren van 
informatie op papier. 

Oce-van der Grinten N.V. is de Nederlandse 
houdstermaatschappij van de Oce Groep die aktief is 
in circa 80 Ianden, waarvan in een 25-tal Ianden met 
eigen bedrijven. De Groep heeft meer dan 12.000 
medewerkers en realiseert een jaaromzet van ruim 
2.7 miljard gulden. 
Het uitgebreide assortiment produkten en diensten 
van Oce voor tekenkamer en kantoor omvc;~t: 

- kopieerapparaten en -materialen 
- printer- en plottersystemen 
- lichtgevoelige materialen en grafische films. 

Dit assortiment wordt grotendeels door Oce zelf 
ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht. 

De internationale Oce Groep heeft zijn hoofd
kantoor in Venlo. waar ook het grootste deel van de 
research, de produktie en de internationale marketing 
is gevestigd. 

Geniaal eenvoudig kopieren, plotten en printen. 
Oce-van der Grinten N.V., Postbus 101. 5900 MA Venlo. telefoon 077- 59 22 22 
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Organisatie 

van links naar rechts: 

Toine Moors, voorzitter 
Judith Loenen, penningmeester 
Jacco de Kraker, secretaris 
Wilfred van Pelt, p.r. 
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Ernest Solvay ontdekle In 1863 een revo- Solvay: een potentieel van 45.350 Solvay in Nederland: Solvay Chemie, 

lutionair procede voor het vervaardigen 

van soda. Hij legde hiermee de basis 

hoog-gekwalificeerde medewer- Solvay lnterox, Draka Paiva, 

l<ers, waarvan 3.500 in Nederland. Boekelo Folien, Topdecor, Plavina 

voor het huidige wereldwijde chemisch- Solvay: stelselmatig werken aan Benelux, Solvay Duphar, Duphar 

farmaceutische concern Solvay. Bij de vernieuwing en verbetering door Nederland, Solvay Duphar Animal 

rulm 430 vestigingen in 39 Ianden maakl 3.000 onderzoekers, waarvan 800 Health Benelux, Vemedia 

Solvay een groot aantal produklen die on

ontbeerlijk ziln voor ons dagelijks Ieven. 

in Nederland. 

Solvay: in een beperkt aantal aktivi-

. teiten, waarvan de technologie en 

marketing volledig worden be

heerst, tot de beste ondernemin

gen van de wereld behoren. 

rml SOLVAY NV. 

~NEDERLAND 
Vlaardingenlaan 11 , 

1062 HM Amsterdam 

Tel: 020-5183760 Fax: 020-6178322 
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Voorwoord 

Nieuwe materialen zullen een belangrijke plaats gaan innemen in de toekomst. Het 
rapport 'Toekomstig Chemisch Onderzoek' ging daar al over. In dit rapport worden de 
negen belangrijkste accentgebieden voor het onderzoek in de komende jaren behandeld. 
Materiaaltechnologie is er daar een van. 

Op dit symposium zal het voomamelijk gaan over de 'high-tech' of 'smart' 
ontwikkeling, toepassing en eigenschappen van materialen. Aan de hand van 
verschillende soorten materialen zullen de sprekers hun visie over dit onderwerp geven. 
De toevoeging 'realiteit oftoekomst' zal de sprekers laten ingaan op het 
toekomstperspectief van hun materiaal. 

Materialen op maat: een belangrijk onderzoeksgebied, nu en in de toekomst! 
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Comite van aanbeveling 

prof.dr. J.H. van Lint 
prof.dr. P.J. Lemstra 
Drs. P.F. Noordervliet 

Prof. dr. R. Metselaar 

Ir. H.J. van der Torren 
ir. D. Medema 

Dr. ir. R.A. Terpstra 
Dr. G.J. Wijers 

Rector Magnificus TUE 
Decaan faculteit Scheikundige Technologie TUE 
Voorzitter Vereniging Nederlandse Chemische 
Industrie 
Hoogleraar vakgroep Vaste stoffen en Materialen 
TUE 
Voorzitter Bond voor Materialenkennis 
Voormalig voorzitter Koninklijke Nederlandse 
Chemische V ereniging 
TNOCTK 
Minister van Economische Zaken 
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Japie 

Geachte symposiumbezoeker, 

Indien u dit voorwoord leest heeft u inmiddels de verstandige beslissing genomen 
aanwezig te zijn open deel uit te maken van het Japie-symposium 'materialen op maat' . 
Na het enorme succes van vorig jaar (Catalysis in Polymer Chemistry, 40 years after 
Ziegler-Natta) zal vandaag een heel ander, maar een zeker niet onbelangrijk deel uit de 
materiaaltechnologie belicht worden. Het goed gevarieerde programma ziet er in elk 
geval veel belovend uit. 

Hoe past een symposium binnen een studievereniging? 

Japie stelt zich al ruim 37 jaar als doel de belangen van de studenten aan de faculteit te 
behartigen en de studenten de kans te geven zich te kunnen ontplooien naast de studie. 
Natuurlijk hebben studenten belang bij een symposium. Je krijgt gedurende de dag een 
betere kijk op het betreffende vakgebied en een bepaalde indruk van de verschillende 
bedrijven die deelnemen aan het symposium. Daamaast kan het symposium ook een 
steun in de rug zijn bij de keuze van een stageplaats of afstudeerrichting. Het ontplooien 
heeft betrekking op de organiserende commissie. Het moge duidelijk zijn dat de 
studenten in deze commissie de kans gegrepen hebben zich te ontplooien op 
organisatorisch en bestuurlijk vlak. Al metal heeft een symposium dus veel te bieden. 

Het al dan niet slagen van het symposium is natuurlijk niet van de sprekers alleen 
afhankelijk. Er is voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. Ik zou iedereen 
willen aanmoedigen om van deze mogelijkheid gebruik te maken en vooral om actief 
deel te nemen aan de forumdiscussie aan het einde van de dag. Op deze manier kunnen 
weer samen voor zorgen dat ook dit Japie-symposium een groot succes wordt. Tenslotte 
wens ik u een leerzame en gezellige dag toe, 

namens het bestuur 1994/1995, 

'/-----;>/'' ' 
~ r«1fy 

Remco Lensing '/' 
voorzitter 
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WORDJE OOK 
MANAGEMENT 

TRAINEE OF 
DURFJE ZELF 

HET INITIATIEF 
TE NEMEN? 

Veel afgestudeerden begmnen hun 

carriere als management tramee. 

Een verstandige stap. want 1e bed1e 

is gespreid. Begeleid1ng. tra1ning. 

groeimogeli1kheden en carruireplan 

nmg llggen allemaal min ol meer 

vast Je weet nu waar je over vijl 

jaar Staat. 

Voor ae meesten een prett1g gevoel. 

Maar n1et voor jonge. ongeduld1ge 

academici. die het liefst op e1gen 

benen willen staan. D1e al vanaf 

de eerste dag verantwoordelilkheid 

willen oragen en zelf mitlatieven 

willen nemen. 

Ben jij de man of vrouw die ook 

zo·n mentaliteit heeft? Dan kun je b11 

Exxon vanaf de eerste dag meteen 

m het diepe. Precies wat je wilt. In je 

startfunct ie krijg je al volop de ruimte 

om 1e talenten te ontploo1en en je 

ambitle te tonen. Centraal staat de 

samenwerk1ng binnen multi -discipli

nalfe teams. Oaar waar nodig kun 1e 

rekenen op goede coaching. Kortom. 

een succesvolle carnere ligt aan je 

voeten . Met een flinke dosis lef. inzet 

en teamgeest kun je bij Exxon onge

kend ver komen. Hoe succesvol je 

word!. hangt verder van jou a f. 

Spreekt deze opzet 1e aan en ben 

je niet bang om je nek uit te steken. 

neem dan contact met ons op. 

Exxon Chemical Holland B.V .. afdeling 
Personeelszaken. Postbus 5125, 3197 
ZG Botlek Rt 

Esse Nederland B V .. afdeling Perso
neelszaken. Postbus 5120. 3197 ZG 
Botlek Rt. 

EJf{ON 
CHEMICAL 
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Prof.dr.ir. A.L. German 

Anton German is voltijds hoogleraar in de Polymeer Technologie. Hij studeerde in 1970 
aan de Technische Universiteit Eindhoven af, bij professor Heikens. In 1971/72 was hij 
'visiting associate professor' op de Baylor University (Texas Medical centre) in 
Houston. In 1975 werd hij als hoogleraar in de Polymeer Chemie aangesteld op de 
Technische Universiteit Eindhoven. Hij richt zijn research op de volgende gebieden: 
(co)polymerisatie in heterogene media, bereiding van composieten en morfologisch 
goed gedefinieerde copolymeren en composieten, functionele polymeren en reactieve 
latices. Hij is voorzitter van de Stichting Emulsie Polymerisatie, een industriele 
samenwerkingsorganisatie, en lid van de 'International Polymer Colloid Group'. 

Pagina 15 



Jonge ingenieurs. 
In de wereld van Fluor Daniel. 

Fluor Daniel maakt deel uit van de Fluor Corpo

ration, het grootste engineering-concern ter wereld, 

met zo'n 18.000 mensen . De Nederlandse vestigingen 

in Haarlem en Bergen op Zoom tellen circa 900 

medewerkers en leggen zich toe op het ontwerp en 

de bouw van industriele installaties en fabrieken 

voor de sectoren chemie, kunststoffen, olie, gas, 

voedingsmiddelen en papier. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van technieken als CAE, CAD en 3D-Plant 

Design. 

Fluor Daniel werkt volgens het 'task force'

model, een eigen invulling van projectmanagement, 

waarbij klantgerichtheid, teamwork en een efficiente 

bedrijfsvoering sleutelelementen zijn. Ook de inter

nationale scope van onze activiteiten is uniek. 

Mogelijkheden voor afgestudeerden 
Omdat Fluor steeds op zoek is naar vakmensen 

lm/v), kunnen technici in de volgende richtingen op 

goede carrieremogelijkheden rekenen: chemische 

technologie, werktuigbouw, elektrotechniek/ elektro

nica, meet- en regeltechniek, pijpleidingtechniek, 

--- -::;r.' 

beton- en staaltechn iek, en kosten- en voortgangs

planning . 

Ontwikkeling en doorgroei 
Ambitieuze ingenieurs krijgen vee! ruimte voor 

eigen initiatief en volop gelegenheid in- en externe 

cursussen en seminars te volgen. Beheerst u na een 

aantal jaren het ontwerpvak, dan zijn er groeimoge

lijkheden naar leidinggevende posities. Kiest u later 

voor projectmanagement, dan leidt u als zelfstandig 

opererende 'business-man' projecten van uiteen

lopende grootte en zwaarte. 

Carriereplanning 
Ons Management Development Programma 

stuurt en begeleidt de loopbaan van veelbelovende 

medewerkers, waarbij wordt uitgegaan van ieders 

individuele eisen en ambities . Behalve die inves

tering in 'human capital', kunt u rekenen op een 

pakket arbeidsvoorwaarden dat vergelijkbaar is met 

dot van andere multinationals. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 

afdeling Personeelszaken, telefoon 1023] 43 20 47. 

Ons adres is: Surinameweg 17, Postbus 4354, 

2003 EJ Haarlem. 

FLUOR DANIEL 

wil zaken doen met jonge ingenieurs 
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Dr. F. Meijer 

Feye Meijer (1937) studeerde aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, waar hij in 
1962 Cum Laude slaagde met als hoofdvak fysische organische chemie. In 1965 
promoveerde hij op zijn proefschrift "The tropylium ion in mass-spectrometry". Sinds 
1964 is hij verbonden aan Philips, eerst tot 1974 als wetenschappelijk onderzoeker, 
daarna tot 1979 als groepsleider van de research groep Glas. In 1979 werd hij adjunct 
directeur van het Natuurkundig Laboratorium van Philips, sector toegepaste chemie. 
Van 1988 tot 1991 was hij directeur van het Nat. Lab., hoofdgroep chemie en 
materialen. Sinds 1991 is hij directeur corporate research. 
Terwijl hij aan Philips verbonden was, was hij ook nog lid van de commissie TCO 
(Toekomstig Chemisch Onderzoek) in 1983-1984, voorzitter van de KNCV in 1985, 
bijzonder hoogleraar aan de Rijks Universiteit Leiden (1985-1994) en voorzitter van de 
commissie TCO in 1993-1994. 
Waardering voor zijn werk kreeg hij onder andere in de vorm van een gouden KNCV
medaille in 1974 en een Hoogewerff-prijs in 1990. In 1993 werd hij benoemd tot erelid 
van de KNCV. 
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Materiaalkunde: interdisciplinair en multidisciplinair 

F. Meijer 

Philips Research 

Het "materiaal" staat halverwege de weg tussen uitgangsstoffen en eindprodukt; een 
pleisterplaats waar veel mensen met hun verschillende disciplines in hun bagage 
overnachten. 

In het rapport TCO, Toekomstig Chemisch Onderzoek, wordt "Materialen" als een van 
de drie hoofdaccentgebieden genoemd naast Katalyse en Biotechnologie. Voor alle 
accentgebieden geldt dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is zowel in 
wetenschappelijk onderzoek als in de industriele toepassing. Materiaalkunde is een 
interdisciplinair gebied: chemie, fysica en technologie vormen de basisdriehoek. Vele 
andere disciplines zijn nodig om materialen te bedenken, te maken, te meten en te 
gebruiken. 

Interdisciplinair en multidisciplinair werken, dat klinkt zo voor de hand liggend. Het 
zijn begrippen die zonder blikken of blozen door velen worden gebruikt. De praktijk is 
echter anders. De praktijk vraagt om een dagelijkse samenwerking tussen een chemicus 
en een fysicus over samenstelling en eigenschappen en om een wekelijkse interactie met 
de mechanicus die construeert of de technoloog die structureert. Als we een dergelijke 
samenwerking als criterium gebruiken, hoeveel onderzoek is dan multidisciplinair? 
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Prof.dr.ir. H.E.H. Meijer 

Han Meijer werd in 1949 in Amsterdam geboren. Hij studeerde aan de Technische 
Universiteit Twente op de faculteit werktuigbouwkunde. Tot 1980 was hij 
wetenschappelijk medewerker aan de UT. Hij werkte daar onder begeleiding van prof.ir. 
J.F. Ingen Housz aan 'Melting in Single Screw Extruders: Models, Calculation, Screw 
Design'. In 1980 trad hij in dienst bij DSM Polymer Development. In 1985 werd hij 
daamaast ook nog deeltijdhoogleraar in toegepaste reologie aan de Technische 
Universiteit Eindhoven op de faculteit Scheikundige Technologie. In 1989 werd hij 
benoemd tot hoogleraar in de polymeer technologie aan de TUE op de faculteit 
werktuigbouwkunde. 
Zijn persoonlijke interesses zijn: structurele polymeer-blends, mechanische 
eigenschappen van polymere materialen, hybride composieten, modelleren van 
polymere processen, ontwikkeling van multi-layer technieken, reologie en rheometrie, 
micromechanica. 
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Nieuwe verwerkingsroutes voor thermoplastische polymeren 
via het gebruik van reactieve oplosmiddelen. 

H.E.H. Meijer, P.J. Lemstra, R.W. Venderbosch en J.G.P.G. Goossens 

CPC Eindhoven 

Voor engineering toepassingen worden polymeren met een hoge 
glasovergangstemperatuur, slagvastheid, modulus en sterkte ontwikkeld teneinde aan de 
eisen van dimensie-stabiliteit in dragende constructies te voldoen. Deze ontwikkeling 
wordt echter veelal beperkt door het optreden van ongewenste degradatie tijdens de 
verwerking van de polymeren en tijdens de vormgeving van het produkt, gezien de hoge 
temperaturen die daarbij zijn vereist. Veel van de potentiele hoge-temperatuur 
polymeren zijn daardoor in feite onhandelbaar. Natuurlijk kunnen oplosmiddelen 
worden gebruikt teneinde verwerking mogelijk te maken. De noodzaak tot verwijderen 
daarvan na vormgeving leidt niet alleen tot milieuproblemen. maar verhoogt de prijs en 
beperkt produkten tot vezels en films: gekarakteriseerd door een grote oppervlakte
volume verhouding. 

Het gebruik van reactieve oplosmiddelen blijkt interessante mogelijkheden te bieden ter 
oplossing van bovengeschetste problemen. Tijdens vormgeving verlagen ze de 
verwerkingstemperatuur en de viscositeit, na vormgeving worden ze gepolymeriseerd. 
Hierbij treedt fasenscheiding op en -al bij thermoplastconcentraties van 10% en hoger
fase-inversie. Het reactieve oplosmiddel wordt aldus als een fijne disperse fase 
opgeslagen in het eindprodukt. Door gebruik te maken van mengsels van aromatische en 
alifatische epoxies als reactief oplosmiddel kunnen de eigenschappen van deze fase 
worden gevarieerd van compleet glas-achtig tot volledig rubberachtig. 

Interessant is dat in aanwezigheid van polaire oppervlakken, zoals bij behandelde 
koolstof- of glasvezels in composieten, de fasenscheiding preferent plaatsvindt aan het 
oppervlak, aldus de mogelijkheid creerend unieke tussenlagen met flexibele 
eigenschappen in-situ te genereren. De "optimale" composieten komen daardoor binnen 
bereik maar ook voor tussenlagen op metalen of andersoortige oppervlakten biedt dit 
fenomeen aparte mogelijkheden. Tot slot wordt de potentie van de methode ook 
onderzocht voor goed verwerkbare, in het algemeen semi-kristallijne, thermoplasten 
teneinde voor deze klasse van polymeren het verwerkingstrajekt aanzienlijk te 
vergroten. Naast L-L fasenscheiding en vitrificatie vindt hier L-S fasenscheiding plaats 
door kristallisatie. Dit Ievert unieke morfologieen waarvan de ontwikkeling in de tijd 
met hoge energie X-ray straling in de synchrotron van het Engelse Daresbury wordt 
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen tijdens de lezing worden toegelicht. 
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Prof.dr. E.W. Meijer 

Bert Meijer studeerde organische chemie aan de universiteit van Groningen. Bij prof.dr. 
H. Wijnberg promoveerde hij in 1982 cum laude op het onderwerp: 
'Chemiluminescence in action; synthesis, characterization and applications of 1,2 
dioxetanes'. 
Van 1982 tot 1989 werkte hij in Eindhoven bij 'Philips Research Laboratories'. Hij was 
daar onderzoeker op het gebied van de functionele moleculaire materialen. In 1989 ging 
hij naar DSM Research in Geleen. Daar was hij groepsleider op het gebied van de 
supramoleculaire polymeerchemie. V anaf 1991 is Bert Meijer hoogleraar in de 
organische chemie op de Technische Universiteit Eindhoven. 
Zijn research interesses liggen op het gebied van moleculaire material en ( optische en 
electrische eigenschappen), dendrimeren en supramoleculaire polymeerchemie en 
stereochemie. Prof. Bert Meijer heeft inmiddels a! ongeveer 60 publikaties en patenten 
op zijn naam staan. In 1993 ontving hij de gouden medaille van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging en sinds 1994 is hij medewerker van het VPRO 
radioprogramma 'De Vrolijke Wetenschap'. 
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Dendrimeren: synthese, eigenschappen en toepassingen. 

E.W. Meijer 

Laboratorium voor Organische Chemie 
Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Dendrimeren zijn goed gedefinieerde, hoog vertakte macromoleculen, die voortkomen 
uit een centrale kern en worden gesynthetiseerd door een stapsgewijze herhalende 
reactiesequentie. Centraal in het onderzoek staan poly(propyleenimine) dendrimeren 
met diameters van 3 tot 5 nanometers en 64 eindgroepen als bouwstenen in 
supramoleculaire polymeerchemie. In de lezing zal een aantal nanostructuren worden 
gepresenteerd, gebaseerd op deze goed gedefinieerde dendrimeren, welke nu 
commercieel beschikbaar zijn. 

Dendrimeren doosjes worden gesynthetiseerd door de vorming van een chirale schil van 
beschermde amino zuren op de poly(propyleenimine)dendrimeren met 64 amine 
eindgroepen. NMR en optische studies Iaten zien dat een dichte schil met vaste-stof 
karakter wordt gevormd. Gast moleculen worden gevangen in de interne holtes van de 
doosjes wanneer deze doosjes worden gebouwd in aanwezigheid van deze gast. De 
orientatie van de gastmoleculen wordt geleid door de architectuur van het dendrimeer, 
hetgeen een aantal unieke eigenschappen tot gevolg heeft. De diffusie van de 
gastmoleculen uit de doosjes in de oplossing is onmeetbaar langzaam vanwege de dichte 
pakking van de schil. Deze monomoleculaire dendrimere containers van 5 nanometer 
dimensies, kunnen worden geopend in een tweestaps hydrolyse-proces. Hierbij is het 
mogelijk verschillende moleculen vorm-afhankelijk vrij te maken. De vooruitzichten en 
beperkingen van de dendrimere doosjes zullen worden besproken. 

De poly(propyleen)dendrimeren met primaire amine eindgroepen zijn uitzonderlijk goed 
water-oplosbaar en worden gebruikt als het hydrofiele dee! van amphifiele block
copolymeren met polystyreen als hydrofobe dee!. Deze amphifielen worden bestudeerd 
met betrekking tot hun aggregatie-gedrag. Zeer stabiele micellen, micellaire cylinders en 
vesicles worden gevormd; de dendrimeergeneratie, die wordt gebruikt in het hydrofiele 
dee!, bepaalt de aggregatietoestand. De resultaten worden besproken gebruikmakende 
van de theorie van Isrealachvili . 

In het laatste deel van de lezing zal het punt van chiraliteit op nanoscopische schaal 
worden besproken. Gebruikmakend van chirale dendrimeren proberen we de details van 
de vorming van macroscopische chirale objecten beter te begrijpen. 
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Dr.ir. A. Noordam 

Dr.ir. A. Noordam studeerde organische chemie aan de Technische Universiteit Delft 
waar hij ook zijn promotieonderzoek verrichte. In 1979 trad hij in dienst van KSLA. In 
de periode van 1988 tot 1990 werkte hij voor Shell International Chemical Company te 
London. Sinds 1990 is hij sectiechef op de afdeling Product research Polymeren van 
KSLA, waar hij in 1992 werd benoemd tot coordinator van alle CARILON polymeer 
R&D activiteiten. 
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CARl LON polymeer, een unieke, hoogwaardige technische 
kunststof 

A. Noordam 

Koninklijke I Shell-laboratorium, Amsterdam (Shell Research B.V.), 
Postbus 38000, 1030 BN Amsterdam, Nederland 

CARJLON polymeer is een door Shell ontwikkelde semi-kristallijne thermoplastische 
kunststof, die gemaakt wordt uit de eenvoudige en ruimschoots aanwezige grondstoffen 
koolmonoxide en olefinen. Met behulp van een zeer actief en selectief palladium 
katalysatorsysteem worden de monomeren koolmonoxide en olefine op een perfect 
alternerende manier aaneengeregen tot een alifatische polyketon. Deze alifatisch 
polyketonen hebben een unieke, zeer aantrekkelijke combinatie van chemische, 
mechanische en fysische eigenschappen. CARlLON polymeer wordt dan ook terecht 
gerekend tot de klasse van hoogwaardige technische kunststoffen. 

Recentelijk heeft Shell aangekondigd CARJLON polymeer te gaan commercialiseren. 
Het plan betreft de eerste fase van een investering in een fabriek te Carrington, 
Engeland, met een capaciteit van 20.000 ton per jaar. Het polymeer dat, in de tweede 
helft van 1996, als eerste gecommercialiseerd zal worden, is een terpolymeer op basis 
van koolmonoxide, etheen en propeen, met een smeltpunt van 220° C. 

De aantrekkelijke combinatie van eigenschappen van CARlLON polymeer uit zich 
onder andere in een 
• zeer hoge bestendigheid tegen een groot aantal chemicalien, met name tegen allerlei 

oplosmiddelen, olien, vetten, koelvloeistoffen en brandstoffen; 
• extreem hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen; 
• uitstekende vormvastheid, ook bij hoge temperaturen; 
• goede weerstand tegen slijtage, gecombineerd met andere interessante tribologische 

eigenschappen; 
• goede barriere-eigenschappen, zoals bijvoorbeeld een lage doorlaatbaarheid voor 

brandstoffen, maar ook voor zuurstof en kooldioxide; 
• treksterkte-gedrag dat wordt gekenmerkt door een relatief hoge rek bij vloei; 
• uitstekende hydrolytische stabiliteit. 

Daarnaast is gebleken dat CARJLON polymeer zich uitstekend laat verwerken met reeds 
bestaande verwerkingsapparatuur en technieken voor thermoplasten, zoals spuitgieten 
en extrusie. Bij spuitgieten valt bovendien de extreem korte cyclustijd op, die mogelijk 
is door de hoge kristallisatiesnelheid van CARJLON polymeer. 

Pagina 31 



Een andere aantrekkelijke eigenschap van CARJLON polymeer is dat gespuitgiete 
produkten niet behoeven te worden geconditioneerd voordat ze geassembleerd worden. 
Niet alleen CARJLON polymeer als zodanig vertoont die aantrekkelijke eigenschappen, 
maar ook de compounds met additieven zoals glasvezels en vlamvertragende middelen. 
Bovendien is het mogelijk CARILON polymeer de gewenste brandwerende 
eigenschappen te geven zonder dat gebruik gemaakt moet worden van halogeen- of 
fosforhoudende additieven. 

De hierboven beschreven combinatie van eigenschappen maakt dat CARILON 
polymeer uitstekende toepassingsmogelijkheden biedt in een groot aantal technische 
marktsegmenten, zoals de industrie en huishoudelijke sector, elektrotechniek en 
elektronica, en in de automobielbouw. Het programma voor markt- en 
toepassingsontwikkeling richt zich, in samenwerking met partners uit de industrie, op 
die toepassingen waar de specifieke eigenschappen en voordelen van CARILON 
polymeer het beste tot hun recht komen. In de voordracht zal een aantal voorbeelden 
hiervan gepresenteerd en toegelicht worden. 
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Dr. F.M. Witte 

Frank Witte heeft chemie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en organische 
chemie aan de Universiteit van Groningen op een fysisch-organisch onderwerp bij Prof. 
Engberts. In 1988 kwam hij in dienst bij DSM Resins in Zwolle als Research Chemicus 
op de afdeling New Developments. In 1992 werd hij benoemd tot Project Manager 
Automotive Powder Coating op de afdeling Powder Coating Resins Research. Vanaf 1 
januari 1994 is hij Manager Innovative Research van de Business Unit Coating Resins. 
In zijn groep worden nieuwe coating systemen ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op het 
gebied van poedercoatings en stralingsuithardende coatings. 
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UV-uithardende verf: een stralende toekomst? 

Dr. Frank M. Witte 

DSM Resins, Arnhem 

De R&D van de Business Unit Coating Resins bij DSM Resins is grofweg in te delen in 
twee gebieden: Product Ontwikkeling en Innovatief Onderzoek. Product ontwikkeling is 
het continue werk aan de verbetering van de huidige commerciele producten. Het 
innovatieve onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden 
voor huidige producten en volledig nieuwe bindmiddelsystemen, polymeren en 
uithardingschemie voor verf. 

Het thema van deze dag ligt duidelijk op het gebied van innovatief onderzoek. Het 
onderzoek naar nieuwe en verbeterde verfsystemen richt zich bijna geheel op water
verdunbare en oplosmiddel-vrije systemen. De belangrijkste oplosmiddel-vrije systemen 
zijn poederverf en stralingsuithardende verf. Onderzoek en ontwikkelingen op het 
gebied van beide systemen zullen nader toegelicht worden. 

In eerste instantie lijken poederverf en UV -uithardende verf niet meer overeenkomsten 
te hebben dan dat het beiden systemen zijn voor industriele toepassingen en dat beide 
systemen flink in de groei zitten in een vrijwel stabiele verfmarkt. Na een korte 
introduktie van beide systemen zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
polymeerchemie, uithardingschemie en verfsamenstellingen aan het bod komen. Ook 
zal aangegeven worden dat er wellicht in de toekomst meer overeenkomsten tussen 
beide verfsystemen zullen ontstaan. Afsluitend zullen de uitdagingen voor de komende 
jaren op het gebied van de innovatie van verfsystemen beschreven worden. 
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Ir. J.B. Odenthal 

Ir. J.B. Odenthal studeerde Proceskunde met de specialisatie Kunststoftechnologie aan 
de Hogere Technische School te Enschede en Scheikundige Technologie aan de 
Technische Universiteit Delft (faculteit Scheikundige Technologie en Materiaalkunde). 
Hij studeerde af bij de vakgroep Microbiologie & Enzymologie. 

Voor zijn in dienst treding bij Coopers & Lybrand Civi Consultancy was de heer 
Odenthal werkzaam als onderzoeks- en onderwijsassistent bij de vakgroep 
Bioprocestechnologie van de Technische Universiteit Delft. Verder was hij werkzaam in 
de procesindustrie en kunststofindustrie. 

Sinds september 1992 is hij in dienst van Coopers & Lybrand Civi Consultancy als 
adviseur. Daarbij is hij in het algemeen betrokken bij de R&D-advisering van overheid 
en ondernemingen op het gebied van chemie, milieu(technologie), materiaaltechnologie 
en biotechnologie. 

Beleidsonderbouwende studies waarbij hij recent betrokken is geweest zijn 'Stand van 
zaken materiaaltechnologie in Nederland', waarbij een beeld wordt gegeven van de 
betekenis van materiaaltechnologie voor Nederlandse bedrijven, 'Publiek private 
samenwerking in onderzoek' , waarbij een inventarisatie is gemaakt van de verschillende 
vormen waarin publiek-private samenwerking gestalte heeft gekregen en 'Analyse van 
de waarde van ESTEC voor Nederland', waarbij de directe en indirecte economische 
gevolgen van de vestiging van het European Space Research and Technology Centre 
worden gekwantificeerd en gekwalificeerd. 
Voor het bedrijfsleven voert de heer Odenthal regelmatig toetsingen uit van R&D
projecten. 
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Nieuwe materialen in de Nederlandse industrie 

J.B. Odenthal 

Coopers & Lybrand 

Hoe worden nieuwe materialen en verwerkingsprocessen opgepikt door het in 
Nederland actieve bedrijfsleven? Dat was het onderwerp van een studie die Coopers & 
Lybrand in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onlangs voltooide. 
Daarbij ging het vooral om de vergelijking met een soortgelijk onderzoek van zes jaar 
gel eden. 

De penetratie van nieuwe materialen en processen was weliswaar langzarner dan in 
1988 werd verwacht maar van stilstand was geen sprake. Op het gebied van 
kostenbesparing werd vee! bereikt. Binnen de bedrijfskolommen kwamen nieuwe 
vormen van samenwerking tot stand. Een tamelijk groot effect had het einde van de 
koude oorlog. De noodzaak van een verder toenemend milieubeheer heeft nieuwe 
ontwikkelingen in gang gezet maar de totale impact ervan valt wat tegen. Zeker nu de 
economie weer aantrekt ziet de toekomst voor nieuwe materialen en voor nieuwe 
verwerkingsprocessen er gunstig uit. Maar we moeten niet meer terug naar die 
overspannen verwachtingen van de jaren tachtig, aldus Coopers & Lybrand. 
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Ir. W.C. Verhoeven 

Ir. W.C. Verhoeven (29 mei 1942) studeerde chemische techniek aan de HTS in 
Dordrecht en scheikundige technologie aan de TU Eindhoven. 
Sinds 1969 is hij werkzaam bij Akzo Nobel research in verschillende werkgebieden en 
functies. Gestart in de corporate research met polymeersynthese en 
luchtverontreinigingsmetingen en onderzoek, werd in 1980 de overstap naar de research 
van de vezelgroep gemaakt (polyester onderzoek). 
In 1993 richtte hij zich op onderzoek ten behoeve van de business unit Electronic 
Products. In zijn huidige functie (afdelingschefvan de photonics research groep binnen 
Akzo Nobel Central Research) is hij verantwoordelijk voor het onderzoek op het gebied 
van "photonics". 
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Toepassingen van nieuwe polymeren in optische films 

Ir. W.C. Verhoeven 

Akzo Nobel, Arnhem 

Bij Akzo Nobel Central Research wordt sinds ongeveer 10 jaar gewerkt aan speciale 
polymeren, polymeren die Iicht kunnen geleiden en schakelen. 

Een deel van die polymeren is ontwikkeld voor toepassing in optische systemen ten 
behoeve van telecommunicatie. Een ander deel vindt zijn toepassing in optische films. 
Deze vloeibare kristallijne polymeren hebben in het algemeen de mesogene groep in de 
zijketen. 

Een drietal toepassingen van deze polymeren zal worden behandeld, waarbij de 
"maatvoering"; koppeling van de gewenste eigenschappen aan de polymeer structuren 
aan de orde zal komen. Daamaast zal ook enige aandacht worden gegeven aan de 
markteconomische aspecten. 
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Drs. C.I.M.A. Spee 

Karel Spee studeerde Scheikunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. V anaf 1985 
is hij werkzaam bij Tl'JO, alwaar hij zich sinds ca. 8 jaar bezig houdt met de 
ontwikkeling van MOCVD processen, veelal uitgaande van nieuwe bij rno 
ontwikkelde precursors. Op dit gebied is hij (mede)auteur van verschillende artikelen en 
is hij mede-uitvinder van een drietal patenten. 
Vanaf eind 1993 is hij werkzaam bij TPD-lliO, Hoofdafdeling Materialen, alwaar in de 
afdeling Anorganische Materiaal Chemie in een breder kader onderzoek wordt gedaan 
naar coating- en oppervlaktetechnologie. 
Momenteel is hij projectleider van diverse onderzoeksprojecten, waaronder een 
BRITE/EURAM project op het gebied van de ontwikkeling van electrochrome 
achteruitkijkspiegels voor auto's. 
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Electrochrome materialen, processen en producten. 

Smartwindows en automatisch verkleurende autospiegels 

Drs. C.I.M.A. Spee 

TNO-TPD, Postbus 595, 5600 AN Eindhoven 

De ontwikkeling van electrochrome materialen en de processen waarmee ze als dunne 
laag kunnen worden aangebracht, is zodanig gevorderd dat de toepassingen in concrete 
producten sterk groeiende is. Wat enige jaren geleden nog slechts een materiaal voor de 
toekomst leek, begint nu toepassingen te krijgen in reele producten. 

Electrochromie is een reversibele 
kleurverandering in een materiaal, 
ge'initieerd door het aanbrengen van 
een electrisch veld over en het 
daardoor injecteren van lading in dit 
materiaal. Een belangrijk 
electrochroom materiaal, is 
wolfraamoxyde W03. Door de reactie 
wo3 (kleurloos) +X H+ +X e- ~ 
Hx W03 (blauw), kan een coating van 
dit materiaal reversibel tot diep 
donkerblauw worden resp. vrijwel 
transparant ontkleurd. Om dit proces 
te bewerkstelligen wordt in feite een 
electrochrome eel geconstrueerd, die 
in door TN 0 bestudeerde 
toepassingen bestaat uit een serie 
lagen zoals hier schematisch is 
weergegeven. 

Licht (100%) -1.-

I. Glassubstraat 

2. Transparante geleider 

3. Electrochrome elektrode 

5. lonen-opslag elektrode 

6. Transparante geleider 

7. Glassubstraat ofbeschermlaag 

Transmissie 
gekleurd) 

(>85% ontkleurd tot <15% 

Bij TNO worden in een tweetal Europese projecten via zowel nat-chemische als gasfase 
despositie-technologieen, de benodigde dunne laagjes afgezet. 

In een BRITE/EURAM project wordt een achteruitkijkspiegel ontwikkeld die tijdens 
nachtelijke ritten verkleurt als er achteropkomend verkeer is met hinderlijk groot Iicht 
Daardoor wordt voorkomen dat de chauffeur verblind wordt, zonder dat hij daarvoor de 
handen van het stuur hoeft te nemen om de spiegel om te klappen, wat de 
verkeersveiligheid ten goede komt. In dit specifieke project ontwikkelt TNO de 

Pagina 47 



technologie om met behulp van ' Chemical Vapour Desposition' (CVD) dunne laagjes 
op glas substraten aan te brengen. TNO heeft in een proefopstelling de CVD despositie 
van W03 a is electrochrome laag en V 20 5 als ionen-opslag ontwikkeld. In samenwerking 
met een van de partners is een industrieel CVD apparaat ontworpen en gebouwd waarin 
momenteel het proces wordt opgeschaald tot spiegelformaat. 

In een JOULE project, worden er m.b.v. sol-gel technologie vergelijkbare electrochrome 
infrarood-reflecterende lagen gedeponeerd op ruiten voor gebouwen. Deze in gekleurde 
toestand warmtewerende coatings worden gebruikt bij de klimaatbeheersing van 
gebouwen, metals bijkomend voordeel dater energie gespaard wordt, doordat er minder 
koeling nodig is. 
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