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Intreerede 

Uitgesproken op 25 januari 2002 

aan de Technische Universiteit Eindhoven 

sleutelen aan 
eigenschappen 
chemische aspecten van de 
ontwikkeling van polymere materialen 

prof.dr. C.E. Koning 



Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Sleutelen zit onze famil ie in het bloed. Mijn grootvader was 
fietsenmaker en m ijn vader en zijn broers hebben in hun !even heel 

wat gesleuteld aan auto's . De liefde voor het sleutelen is ook mi j niet 
vreemd, maar clan we! op een andere schaal: de moleculaire schaal. 
Het sleutelen aan de moleculaire structuur van een polymeer zal 

resul teren in een verandering van de eigenschappen va n het materiaal 
da t uit deze macromoleculen is opgebouwd. Het fasci nerende van 
het vak van de polymeerchemicus is dat hij besch ikt over een zich 
steeds uitbreidende set gereedschap om deze eigenschappen als het 
ware voor te program meren in de macromoleculen. Cruciaal voor 
de verkregen materiaaleigenschappen is uiteraard ook de gekozen 
verwerkingstechniek, al clan niet resulterend in een zekere mate van 
moleculaire orientatie. In deze rede zal de aandacht echter primair 
uitgaan naar de moleculaire stu ringsparameter. 

Een filosofie over materiaalontwikkeling 
De polymeerchemische industrie kent een groot aantal polymerisatie
m echanismen, waarvan er drie als de belangrijkste gelden: radicaal
polymerisatie, stappolymerisatie en coordinatiepolymerisatie, 
de laatste veelal gebaseerd op slim ontworpen kata lyserende metaal
ligandcomplexen. Met het beheersen van deze drie belangrijke, 
industriele polymerisatietechn ieken heeft men een vrijwel complete 
set gereedschap om te sleutelen aan de chemische en architectonische 
fi jnstructuur van macromoleculen, teneinde de materiaaleigenschappen 
van de op deze bouwstenen gebaseerde kunststoffen te beinvloeden 
en de materialen zo geschikt te maken voor een gewenste toepassing. 
Ik zal in het verloop van deze rede een aantal voorbeelden geven 
waaruit bli jkt dat het leren begrijpen van de genoemde structuur
eigenschappenrelaties een multidisciplinaire aanpak vereist. 

De disciplines die men in dit verband zou moeten beheersen zijn: 
het gecontroleerd synthetiseren van macromoleculen, eventueel 
met behulp van speciaal on tworpen katalysatoren; 
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het minutieus karakteriseren van de moleculaire fi jnstructuur 
van de vervaardigde bouwstenen; 

het zichtbaar maken van de morfologie van de na verwerking 
verkregen polymere materialen; 
het betrouwbaar meten van de verkregen materiaaleigenschappen. 

Bijna al onze projecten zullen een 'chain ofknowledge'-karakter 
hebben en vertegenwoordigers van de diverse schakels van de 
kennisketen zullen reeds bij het opstellen van het projectplan worden 
betrokken. De chemisch technoloog moet niet alleen de kennisketen 
synthese-moleculai re karakterisering-materiaalmorfologie-materiaal
eigenschappen beheersen. Het is ook belangrijk, dat hij zich bewust is 
van de noodzakeli jke directe link tussen chemie en technologie. Mijn 
verblijf op een industrieel laboratorium heeft mij leren inzien, dat een 
technoloog niet de optimale service kan verlenen aan de chemische 
productie-eenheden als h ij of zi j niet tot in detail de in de fabriek 
bedreven chemie begrijpt. Anderzijds is het volstrekt zinloos als de 
industriele chemicus nieuwe polymeren ontwikkelt en de technoloog 
er geen commercieel haalbaar proces voor kan bedenken. Chemie en 
technologie moeten hand in hand gaan; het is onze taak daar in de 
opleiding van de chemisch technoloog rekening mee te houden. 
Een aantal van onze projecten za l zowel chemische aspecten als 
aspecten met betrekking tot procesontwikkeling kennen. Alvorens 
u mee te nemen op een excursie door onze polymeerchemische 
gereedschapskist en u kennis te laten maken met een dee! van onze 
onderzoeksplannen , wil ik eerst een stap terug in de tijd maken. 
De geschiedenis herhaalt zich immers; we doen er dus goed aan 
kennis te nemen van wat de pioniers in de ontwikkeling van plastics 
op hun ontdekkingsreizen zi jn tegengekomen [r] . 
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De historische ontwikkeling van plastics 

De basis voor plastic materialen wordt gevormd door macramoleculen: 
moleculen met relatief grate afmetingen, die door een intensieve 

interactie met elkaar materialen met bruikbare eigenschappen kunnen 
opleveren. Binnen de kunststoffen onderscheidt men de zogenaamde 
thermoharders , materialen die bij verhitting hard warden, en de 
zogenaamde thermoplasten, beter bekend als plastics, die bij verhitting 
zacht warden en boven bepaalde temperaturen zelfs tot vloei kunnen 
warden gebracht. Dit laatste kenmerk maakt dat plastics relatief 
gemakkelijk vormgegeven kunnen warden, een eigenschap die sterk 

heeft bijgedragen aan het grate succes van deze materialen. Het is de 
klasse van de thermoplasten waarap ons toekomstig onderzoek zich 
zal concentreren, al zal er zo nu en dan een uitstapje warden gemaakt 
naar de klasse van de rubbers of elastomeren , eigenlijk van origine 
thermoplastische materialen die hun kenmerkende elasticiteit danken 
aan een lichte mate van vernetting. 

Reeds in de bijbelboeken Genesis en Exodus wordt melding gemaakt 
van het gebruik van plastics. Bij de torenbouw van Babel werden de 
stenen door de bouwers aan elkaar gelijmd met een soort bitumen. 
In het boek Exodus bestreek de moeder van Mozes een biezen mandje 
met asfalt en pek, ofwel bitumen, legde haar baby daarin , en zette het 
geheel in het riet aan de oever van de Nijl. De eerste vezelversterkte 
plastic boot was geconstrueerd! 
Al zo'n rooo jaar voor Christus werden in India allerlei huishoudelijke 
voorwerpen gecoat met een opgesmolten, natuurlijke, wasachtige 
substantie, genaamd 'shellac'. Ook werd gesmolten shellac in het oude 
India reeds gebruikt voor het gieten van alleriei vormdelen. Een ander 
natuurlijk thermoplastisch materiaal , dat in het midden van de r7e eeuw 
zijn intrede in de westerse beschaving deed, is 'gutta percha'. john 
Tradescant (1608-1662) bracht het mee van een van zijn reizen naar het 
verre Oosten. Gutta percha , een hard materiaal , werd in eerste instantie 
gebruikt om voorwerpen vanuit de smelt te gieten. In de 19e eeuw 
werd het echter met name toegepast voor de isolatie van kabels; voor de 
ommanteling van op de zeebodem liggende kabels werd gutta percha pas 
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vanaf 1940 geleidelijk vervangen door synthetische materialen . 
In de r8e eeuw werd een Franse expeditie in het Amazonegebied 
geconfronteerd met door rubber gecoate doeken, waarvan de 
inboorlingen waterd ichte schoenen en Aexibele watercontainers maakten. 
De hiervoor gebruikte elastische en moeili jk te verwerken rubber 
was verkregen na coagulatie van uit bomen afgescheiden latex. In 
1839 vond Cha rles Goodyear de rubbervulcanisatie met relatief geringe 
hoeveelheden zwavel uit. Daarmee bleef de elasticiteit over een breed 
temperatuurgebied behouden. Bovendien nam de res istentie tegen 
oplosmiddelen toe. Goodyear en Hancock ontdekten , <lat het verhitten van 
natu urrubber met grotere hoeveelheden zwavel resulteerde in een hard 
materiaal. Dit materiaal werd bekend onder de naam ebon iet. Eboniet 
is het eerste , reeds vanaf 1851 op commerciele schaal geproduceerde, 
chemisch gemodificeerde na tuurl ijke materiaal. In eerste ins tan tie 
werd het verwerkt als een thermoplast, maar naderhand werd het 
gevulcaniseerd. 
Parkes ontwikkelde in 1860 een methode om genitreerd cellulose, <lat 
hi j Parkesine noemde, in plastische toestand vorm te geven. Helaas bleef 
echt commercieel succes uit. Meer succes had Hyatt rond 1872. Door 
gedeeltelij k genitreerde cellulose te mengen met de weekmaker kamfer 
onts tond een thermoplastisch verwerkbaar materiaal, genaamd celluloid. 
Hoewel zeer brandbaar werd celluloid toch een commercieel succes; het 
werd onder andere op grote schaal toegepast in de fi lmindustrie. In 
1897 werd de basis gelegd voor de latere, volledig synthetische plastics. 
Krische en Spitteler besch reven hoe ze plastics maakten door caselne, 
een in melk voorkomende proteine, een chemische reactie te laten 
ondergaan met formaldehyde. Caseine-plastics worden tot op de dag van 
vandaag toegepast in de knopenindustrie. De ontdekking <lat op basis van 
fo rmaldehyde bruikbare materialen waren te maken werd door de Belg 
Leo Hendrik Baekeland in reacties met fenolen zover uitgewerkt, <lat het 
eerste volledig synthetische polymere materiaal, een fenol-formaldehyde 

hars, in 1907 in Gent het levenslicht zag. Deze vinding heeft in 1910 in 
de VS geresulteerd in de oprichting van de commercieel zeer succesvolle 
General Bakelite Company. De senioren onder ons kennen het materiaal 
bakeliet nog, veelal toegepast in stopcontacten, radiokasten, telefoons, 
sieraden, et cetera (figuur 1). 
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figuur 1 

Gebruiksvoorwerpen 

van bakeliet , de 

eerste volledig 

synthetische 

kunststof, en 

Leo Hendrik 

Baekeland 

De rol van de gemodificeerde natuurl ijke materialen was echter niet 
uitgespeeld. De ontwikkeling van thermoplastisch cellulose acetaat, een 
onbrandbaar alternatief voor celluloid, werd een succes, en tot in de 50-er 
jaren werd het materiaal onder meer in spuitgiettoepassingen ingezet. 
In de jaren 1930-1940 vond de industriele ontwikkeli ng plaats van 
vier van de huidige belangrijke thermoplas ten, te weten polystyreen, 
polyvinylchloride, polymethylmethacrylaat (of perspex, ontwikkeld door 
!CI en in de Tweede Wereldoorlog reeds onmisbaar door de toepassing 
als vliegtuigruiten) , en vertakt polyetheen (bij toeval door IC I
onderzoekers ontdekt, dankzij een lek in hun met etheen gevulde 
hogedrukapparatuur, waardoor er sporen zuurstof in het sys teem 
kwamen die de polymerisatie initieerden) . 
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog Jeidde tot een groeiende 
vraag naar plastics als substituut voor materialen zoals natuurrubber 

en gutta percha waaraan een groot tekort was. Het ge\nitieerde 
crashprogram ma , gericht op de chemie die nodig was om polymere 
materialen te ontwikkelen , leverde niet alleen de eerste synthetische 
rubbers op, maar leidde ook tot de ontdekking door de DuPont
onderzoeker Carothers van het nieuwe materiaal nylon (figuur 2). Nylon 
werd in eerste ins tantie toegepast als basismateriaal voor vormdelen, 
maar in de loop van de oorlog was het bijzonder succesvol als 

kunstvezel voor parachutes. In 1941 werd polytetraftuorethyleen, beter 
bekend als tefton, bi j toeval ontdekt door DuPont-researchers. De nieuwe 
synthetische materialen bleken al in het eerste decennium na de oorlog 
niet alleen competitief te zi jn met de 'oude' plastics, maar ook met de 
meer traditionele materialen zoals metalen, hout , glas en leer. 
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figuu r 2 

Wallace H. Carothers 

en de structuurformule 

van de door hem 

uitgevonden 

polyami de 6.6 

i H H 0 O~ I I II II 
N- CH 2C H2C H , CH ,C H, C H,- N- C- CH ,CH,C H ,CH,+ 

n 

In het midden van de 50-er jaren werd een enorme doorbraak 
gerealiseerd dankzij een vinding door de latere Nobelprijs-winnaars 
Ziegler en Natta . Zij ontdekten wat speciaal ontworpen heterogene, 
op organometaalverbindingen en halogeniden van overgangsmetalen 
gebaseerde katalysatorsystemen opleverden: onder andere perfect li neair 

polyetheen, een synthetische rubber met een sterk op natuurrubber 
lij kende fijnstructuur, etheen-propeen rubber en krista ll iseerbaar 
polypropeen. Al jaren hadden polymeerchemici moeten toegeven dat 
hun synthetische materialen de grote moleculaire regelmaat van hun 
natuurlij ke broertjes en zus jes ontbeerden. Maar nu werden voor het 
eerst de verbluffende mogelijkheden duidel ijk die slimme katalysatoren 
bieden om de macromoleculaire fijnstructuur te beheersen, al deed de 
na tuur het nog steeds factoren beter. Het nieuwe, lineaire PE had ten 
opzichte van het met het oude ICI-proces vervaardigde polyetheen een 
significant hoger smeltpunt en een sterk verhoogde sti jfheid . Bovendien 
leverde het met stereospecifieke polymerisatie vervaard igde polypropeen 
een buitengewoon interessant constructiemateriaal op. In dezelfde 
periode als lineai r PE en kristallijn PP werden de eerste 'engineering 
plastics' (kunststoffen met een relatief hoge stijfheid tot temperaturen 
rond 200°C) ontwikkeld, te weten polyoxymethyleen, polycarbonaat 
en acrylonitri l-butadieen-styreen (ABS). In de 60-er jaren volgden de 
aromatische polyesters, polysulfonen en polyphenyleenethers. 
Op instigatie van onder meer de lucht- en ru imtevaart werden in 
de jaren 1970-1990 zogenaamde 'high performance'-materialen voor 
zeer speciale toepassingen ontwikkeld. Te noemen zi jn onder andere 
polyetherimiden, polyetheretherketonen, thermoplastisch verwerkbare 
en recycleerbare rubbers (zogenaamde thermoplastische elastomeren) 
en vloeibaar kristall ijne polymeren. 
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Gelnspireerd door het waarschijnlijke polymerisatiemechanisme 
van de stereospecifieke Ziegler-Natta-katalysatoren hebben in de jaren 
90 diverse. met name ind ustriele, onderzoeksgroepen gewerkt aan 

de ontwikkeling van homogeen oplosbare metaa lcomplexen . Deze 
zogenaamde metallocenen kunnen door de zeer specifieke ruimtel ijke 
ordening van een metaalcentrum en daa raan gebonden liganden de 
moleculaire fijn structuur nog beter beheersen clan de heterogene 
Ziegler-Natta-katalysatoren. Ook deze katalysatoren leveren perfect 
lineair polyetheen en kristalliseerbaar polypropeen . De eerste 
commerciele fabrieken draaien inmiddels op basis van metallocenen. 
De onvoorstelbare ontwikkelingen in de elektronische en de op 

inform atietechnologie gebaseerde industrie stimuleerden de 
ontwikkeling van de zogenaamde 'functionele polymeren', elektrisch 
geleidende, m agnetische en niet-lineair optische materialen met vaak 

sterk op nanoschaal geordende structuren. 

Dit historische overzicht maakt duidelijk, dat kunststoffen niet meer 
zijn weg te denken uit onze huidige samenleving. In de periode vlak 
na de Tweede Wereldoorlog werd plastic nog vaak gezien als een goed
koop substituut voor de traditionele materialen. Nu is het voor iedereen 
duidelijk, <lat de kwaliteit van ons !even sterk achteru it zou gaan zonder 

plastic verpakkingsmaterialen voor voed ingsmiddelen en medicamenten, 
zonder de vei lige plastic flessen voor zeep en shampoo, zonder gewicht
verlagende en energiebesparende kunststof onderdelen voor auto's en 
vliegtuigen, zonder de isolerende schuimen en waterwerende folies die 
in de bouw worden toegepast, zonder de duurzame, taaie en isolerende 
kunststof onderdelen in de elektronica, zonder de voor transpiratievocht 
doorlaatbare maar voor regendruppels ondoordringbare regenkleding. 
zonder kunsthuid, kunstaderen , kunststof hartkleppen, kunstheupen , 
zonder de productieverhogende landbouwfolies, zonder kogelvrij glas 
in bankgebouwen , zonder rubberen bedmatrassen en zonder de 
comfortabele, kunststof bevattende schoenzolen, en last but not least: 
zonder al de kunststof onderdelen die we bij het sporten en andere 
vrijetijd sbestedingen gebruiken. We hebben ze nodig' lllustratief is de 
zeer sterk toegenomen vraag naar kunststof materialen in de periode 
tussen de Tweede Wereldoorlog en nu (figuur 3). 

9 Sleutelen aan eigenschappen 



figuur 3 
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Leren van de historische ontwikkeling van plastics 
Leren van de geschiedenis betekent niet het initieren van een crash
programma zoals dat in het begin van de Tweede Wereldoorlog in de 
VS werd opgestart. Dit programma was primair op de ontwikkeling van 

broodnodige nieuwe plastics gerich t. Van de huidige polymeerchemici 
warden niet primair nieuwe hoofdketen-polymeren gevraagd, al moeten 
we wel de fi losofie van het genoemde crashprogramma overnemen: 
de chemie in dienst van materiaale igenschappen . De sleutelaa rs van 
nu staan echter in eerste instantie voor de taak om een n6g betere 
beheersing van de chemische en architectonische macromoleculaire 
fijnstructuur te realiseren, zodat een n6g beter inzicht in en een n6g 
fe illozer aans tu ring van de belangrijke structuur-morfologie-ei gen· 
schappen-relaties mogelij k warden. Met de nieuwe kennis en vaardig
heden kunnen de bestaande kunsts toffen verder warden verbeterd . 
Dit type onderzoek is sterk fundamenteel van aard . Daarnaas t hebben 
polymeerchemici in samenwerking met chemisch technoJogen de 
uitdagende taak om nieuwe, milieuvriendelijker en energe tisch zuiniger 
processen voor bestaande polymere materia len te ontwikkelen, indien 
mogelijk gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. De geschiedenis 
leert ons da t grate doorbraken vaak op de grensvlakken van disciplines 
plaa tsvinden. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de ontdekking van 
de gememoreerde Ziegler-Natta-katalysatoren, een uitvinding die 
overigens ook treffend heeft gedemonstreerd hoe belangrijk het is 
om de fijnstructuur van macromoJeculen tot in detail te beheersen. 
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Een andere goede leer ui t het verleden is, <lat veel materialen en 

processen bij toeval zij n ontdekt en niet zijn ontstaan door een serie 
gerich te experimenten. Het vinden van het niet bewust gezochte 

moet mogelijk blijven. Daarom moeten er zowel industriele als 

academische onderzoeksgroepen exploratief bli jven werken in het 

fascinerende werkveld van de polymeerwetenschappen. Ik wil deze 

stelling illustreren aan de hand van een voorbeeld. Toen ik bij DS M 
Research werkte, werden er de eerste dendrimeren gemaakt. Omdat 

mogelijke toepassingen in eerste ins tan tie ver weg leken, sprak men in 
deze industriele omgeving al snel over 'dendreamers'. Het werken aan 

deze sterk vertakte structuren heeft bij een aan tal DSM -onderzoekers 

echter wel een n ieuwe denkwi jze teweeggebrach t, jaren later resulterend 

in de commercialiseri ng van een sterk vertakte, su pergoed vloeiende 

crosslinker voor bijvoorbeeld coatings [2] . Kenneli jk is er t6ch nog ruimte 

voor in novatie! 
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Het zal inmiddels duidelij k zij n , <lat het de missie van mijn onderzoeks

groep is meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de fijnstructuur 
van macromoleculen, vervaardigd met de drie industrieel meest 

relevante polymerisatietechnologieen, en de eigenschappen van de 
daarmee verkregen polymere materialen. 
Ik wil de door ons gekozen gereedschappen nu kort de revue laten 
passeren en aan de hand van een reeks voorbeelden, deels uit het 
recente verleden, het heden en de toekomst, laten zien hoe een 
chemische benadering van de ontwikkeling van polymere materialen 
enerzijds kan resulteren in het wegwerken van tekortkomingen van 
commercieel verkrijgbare materialen, en anderzijds kan leiden tot 
een beter inzicht in structuur-eigenschappen-relaties. De kennisketen 
begint voor beide aspecten met het beheersen van de chemische en 
architectonische structuur van macromoleculen. 

Levende radicaalpolymerisatie 
Levende radicaalpolymerisatietechnieken (te weten de door Otsu [3] 
ontdekte en later onder andere door de groep van Clouet [4] verder 
ontwikkelde ' INIFERTER'-techniek, de nitroxide tegenradicaal 

gecontroleerde polymerisatie [5], de door Matyjaszewski ontwikkelde 
Atoom Transfer Radicaal Polymerisatie [6] en de door Moad en 
Rizzardo ontdekte Reversibele Additie Fragmentatie Transfer 
Polymerisatie [7]) maken de synthese van zeer goed gedefinieerde 
macromoleculaire structu ren mogelijk. Ze stellen ons ook in staat di-, 
tri- en multiblokcopolymeren, entcopolymeren, vertakte en stervormige 
polymeren en eindstandig reactieve macromoleculen te synthetiseren 
(figuur 4). In bij na alle gevallen resulteert radicaalpolymerisatie in 
amorfe, niet kristaJliseerbare polymeren, zoals polyalkylmethacrylaten, 
polyalkylacrylaten, polystyreen en diverse copolymeren van styreen 
(derivaten) met monomeren als acrylaten, methacrylaten en acrylonitril. 
Dit type polymeren vormt een commercieel belangrijke groep; het 
bestuderen van structuur-eigenschappen-relaties is voor deze materialen 
dus niet alleen wetenschappelijk interessant maar ook industrieel 
relevant. Een zeer belangrijke eigenschap van polymere materialen, 
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die we onder andere met behulp van middels levende radicaal
polymerisa tie gesynthetiseerde macromoleculen wi llen bestuderen , 
is de taaiheid/sti jfheid-balans. 

- -------
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Een van de parameters die de taaiheid van amorfe polymeren bepaalt 
is de dichtheid van het omstrengelingsnetwerk <la t de lange macro
moleculen in hun niet-krista llij ne toestand vormen. De algemeen 
gehanteerde vuistregel is: hoe dichter het omstrengelingsnetwerk, 
dus hoe kleiner de gemiddelde afstand tussen een tweetal naburige 
omstrengelingen, hoe taaier het polymeer. Polymeren met een 
extreem lage omstrengelingsdichtheid zijn copolymeren van styreen 
en N-gesubstitueerde maleimiden (SM!) . Deze amorfe materialen 
behouden hun stij fheid tot ver boven 2 00°C. Deze eigenschap, 

gecombineerd met de goede maatvastheid na verwerking en het 
transparante karakter, zou <lit type materialen geschikt moeten m aken 
voor 'engineering plastic'-toepassi ngen, ware het niet <la t de brosheid 
roet in het eten gooit. Een concept <lat een oplossing zou kunnen bieden 
betreft het verhogen van de omstrengelingsdichtheid door ftexibele 
schakels in de hoofdketen te bouwen. Wat we eigenlijk zouden wi llen 
maken zijn 'moleculaire fietskettingen' -u ziet, de geschiedenis herhaalt 
zich; mi jn grootvader werkte ook reeds met fietskettingen-, waarin op 
vergelijkbare wijze stijve segmenten flexibel ten opzichte van elkaar 
kunnen bewegen. Het toepassen van de ' INI FE RTER'-techniek maakt 

de synthese van <l it type muitiblokcopolymeren mogelijk [8] (figuu r 5). 
Door te zorgen <lat de ingebouwde flexibele schakels, in ons voorbeeld 
polytetrahydrofu raan blokjes, op moleculair niveau mengbaar zij n met 
de stijve SMl-blokken wordt inderdaad de omstrengelingsdichtheid 
verhoogd [8]. Dit concept li jkt dus te werken. 
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figuu r S 
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figuur 6 
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Mijn collega's Han Meijer en Leon Govaert hebben ontdekt, <lat 
polystyreen, algemeen beschouwd als een bros polymeer, ka n worden 
vertaaid door het materiaal mechanisch te 'verjongen', bijvoorbeeld door 

de dikte van een polystyreen plaat middels een walsproces met circa 
30% te reduceren [9]- De mechanische behandeling resulteert in een 
verlaagde vloeispanning, gemeten in compressie. Dit kan de taaiheid van 

materialen doen toenemen, evenals het eerder genoemde verhogen van 
de omstrengelingsdichtheid, zich manifesterend als een sterke toename 
van de spanning met toenemende deformatie, de zogenaamde 'strain 
hardening' (figuur 6). 

spanning in 

compressie 

A 

defo rmat ie (%) 
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Aguur 7 

Stapreactie 

van 'telechelen' , 

verkregen middels 

levende radicaal· 

polymerisatie 

Een zeer belangrijke waarneming is <lat reeds korte tijd na het wals
proces de vloeispanning weer sterk is toegenomen en polystyreen zijn 
oorspronkelijke brosheid heeft teruggekregen. 
Dit is een intrigerend fenomeen. Als we exact kunnen begrijpen hoe de 
moleculaire fi jnstructuur samenhangt met dit snelle verouderingsproces, 

dan zouden we deze kennis misschien kunnen gebruiken om de 

gerealiseerde taaiheid van amorfe materialen zoals polystyreen veel 
!anger te behouden. Voor de belangrijke eigenschap taaiheid ontbreekt 
momenteel nog het precieze inzicht in de structuur-eigenschap-relatie. 
Veel inzicht is mogelijk door gebruik te maken van macromoleculen 
die met levende radicaalpolymerisatie verkregen zijn. Met de relatief 
nieuwe technieken als ATRP, RAFT en de INIFERTER-techniek 

kunnen we onder andere goed gedefinieerde telechelen (macro
moleculen met een smalle molecuulmassaverdeling en met aan 

beide ketenuiteinden reactieve functionele groepen) maken, die met 
omstrengelingsdichtheidsverhogende, korte flexibele schakels aan 
elkaar kunnen worden gekoppeld (figuur 7). Deze koppelingsreactie 

is een stappolymerisatie, waarmee een link wordt gelegd tussen onze 
onderzoekslijnen (levende) radicaalpolymerisatie en de hierna te 
bespreken stappolymerisatie. Het aantal flexibele schakels per eenheid 

van ketenlengte (en daarmee mogelijk de omstrengelingsdichtheid) 
kan worden gevarieerd door de molecuulmassa van de telechelen 
systematisch te varieren. 

I . 
HO-R, -polymeer- R2- OH+ LXz ~ 

f o -R, - polymeer - R, -0 - L -]1----+ 2HX 

L = nexibele Schakel 

De diverse radicaalpolymerisatie-technieken bieden ons, zoals 

eerder getoond, de mogelijkheid om vertakte of zelfs stervormige 
macromoleculen te synthetiseren. Een taaiheidsonderzoek aan 
deze ketenarchitecturen, vergeleken m et de resultaten voor lineaire 
macromoleculen met een identieke chemische samenstelling, zal 
bijdragen aan een verbeterd inzicht in de relatie tussen moleculaire 
architectuur en taaiheid. Ook voor deze systemen zal de taaiheid in 
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figuu r 8 

Mogelijke 

morfo logieen 

van latexdeeltjes 

compressie worden gemeten , waarbij de invloed zal worden bepaald 

van de moleculaire fij nstructuur op de vloeispanning, op de kinetiek 
van het 'fysisch verouderen' (de snelheid van het opnieuw verhogen 
van de vloeispanning na de mechanische 'verjonging') en op de 'strain 
hardening'. Het voordeel van de genoemde meting in compressie is 
dat de relatieve bijdrage van genoemde effecten aan de taaiheid 

zichtbaar kan worden gemaakt. Dit type onderzoek zal plaatsvinden 
in samenwerking met de groepen van Han Meijer en Piet Lemstra. 

mi polymrl'• A f t~t§ polymeer 8 

Speciale emulsiepolymerisaties 
Deze heterogene polymerisatietechniek maakt het mogelijk polymere 
latexdeeltjes te vervaardigen die als basis kunnen dienen voor coatings, 
maar die afhankelijk van hun aard bijvoorbeeld ook dienst kunnen 
doen als slagvastheidsverbeterende additieven voor zowel coatings 
als kunststoffen. Voor de filmvorming en voor de mechanische 
eigenschappen van coatings en kunststoffen is de morfologie van de 
latexdeeltjes (figuur 8) van eminent belang. Deze dient dus tot in het 
kleinste detail te worden beheerst, hetgeen begint met een feilloze 
beheersing van de moleculai re fij nstructuur van de gesynthetiseerde 
macromoleculen. 
Tot dusverre wordt emulsiepolymerisatie vrijwel ui tsluitend toegepast 
voor de radicaalpolymerisatietechniek [ro]. Wij zullen ons echter 
concentreren op coordinatiepolymerisatie in emulsie, een relatief nieuwe 
ontwikkeling waarover onlangs de eerste wetenschappeli jke publica ties 
zijn verschenen [rr]. We zullen onder andere copolymeren van 
etheen en dieen monomeren in em ulsie synthetiseren, en wel met 
behulp van op nikkel en/of palladium gebaseerde, waterresistente 
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~guur 9 

Water-stab iele 

comple.w.en voor 

coOrdinatie-

polymerisatie van 

olefinen in emulsie 

ka talysatorcomplexen (figuur 9) . De keuze van het metaalcentrum en 
de daaraan gebonden liganden zal bepalend zijn voor de mate van 

vertakking van de polyolefine, en daarmee voor het kris tallisatiegedrag 
en de eigenschappen. Voor de optimalisatie van het type ligand voor de 
diverse metaalcentra zullen we onder andere gebruik maken van de 

High Troughput Experimentation-techniek. 
De door coordinatie(co)polymerisatie in emulsie gegenereerde etheen
dieen latexdeeltjes kunnen als startpunt fungeren voor een 'seeded' 

radicalaire emulsiepolymerisatie, waardoor bijvoorbeeld een sch ii 
van een tweede polymeer rondom een polyolefine kern kan warden 
gecreeerd. Indien het metaalcomplex voor het maken van de kern 
zodanig wordt gekozen dat een rubberachtige kern resulteert. en indien 
als sch ii een hard, glasachtig polymeer wordt gekozen, dan kunnen we 
spreken van UV-, thermooxidatief en hydrolytisch stabiele 'core-shell' 
slagvastheidsverbeteraars voor coatings en/of kunststoffen. Hiertoe moet 
de harde schil compatibel zijn met het matrixmateriaal waarin de deeltjes 
warden gedispergeerd. 

r (RJ1P ·. 0<- R~-O .. _._.P(R,l1 
"" I ,- ,>. 

ONi• 'p R, R ,~p'"Nib 
R / '-, R / '- V ~ 

1 I 1 R, -

I R - CH,CH(CHJ,CHCHCH; , ._, , • c,,H,. R, - o ,cCH, 
' L___J 

R - ~CHCH; R1, Rl R3 • C~H~ 

Een andere manier om de gewenste kern-schaal-deeltjes te genereren is 
het kunstmatig latificeren van vooraf gesynthetiseerde polymeren zoals 
etheen-, propeen-, dieen-, monomeer- (EPDM-)rubbers, die moeilijk 
gesynthetiseerd kunnen warden in de onmiddellijke nabijheid van 
water, dus bijvoorbeeld in emulsie. Artificiele latices zi jn reeds !anger 

onderwerp van studie [12], maar in Eindhoven is er tot dusverre weinig 
of geen aandacht aan besteed. In het bijzonder zal voor zowel de 
coordinatiepolymerisatie in emulsie als voor het kunstmatig latificeren 
de aandacht uitgaan naar (rubberachtige) polyolefinen, bijvoorbeeld 
polyetheen met een beheersbare vertakkingsgraad of rubberachtige 
copolymeren van etheen met diverse dieen monomeren, die chemische 
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modificatie of vulcanisatie achteraf eventueel mogelijk maken. Ook 
deze artificiele EPDM-latices kunnen dienst doen als startpunt voor de 

zogenaamde 'seeded' radicalaire emulsie-polymerisatie. Het genereren 
van de 'skin' rond de 'core' zal onder andere in een gepakte. pulserende 
kolom plaatsvinden, waarmee <lit werk een procestechnologisch tintje 

krijgt. Dit gebeurt in samenwerking met Jan Meuldijk van de groep 
Process Development. De kern-schaal-slagvastheidsverbeteraars zullen 
worden geevalueerd in coatings en engineering plastics. 
De door coordinatieve emulsiepolymerisatie vervaardigde E(P)(DM) 
rubber latices moeten niet uitsluitend worden gezien als interessante 
rubber-kernen voor 'core-shell' slagvastheids-verbeteraars. Deze techniek 
maakt namelijk de ontwikkeling van nieuwere typen EPDM-achtigen 
mogeli jk! Het huidige productieproces in solutie impliceert restricties 
met betrekking tot de maximaal haalbare polymeerconcentratie en de 
maximaal haalbare molecuulmassa van de rubber. Beide restricties zi jn 
gerelateerd aan de maximaal toelaatbare viscositeit van de ontstane 
polymeeroplossing. Een emulsie van een EPDM-achtig materiaal zal een 
relatieflage viscositeit hebben, zelfs voor hoge molecuulgewichten en 
hoge polymeergehaltes. Een bijkomend voordeel is van ecologische aard. 
Water is veiliger en milieuvriendelijker clan benzine. 
Het thema coordinatiepolymerisatie in emulsie slaat een prachtige brug 
tussen het gevestigde werkgebied emulsiepolymerisatie en het nieuwe 
werkgebied nieuwe katalytische routes naar performance polymeren. 

Stappolymerisatie 
De aloude maar allesbehalve achterhaalde stappolymerisatietechniek 
(het eerste volledig synthetische polymeer, bakeliet, werd middels stap
polymerisatie bereid) stelt ons in staat macromoleculen met hetero
atomen, zoals stikstof, zuurstof en zwavel, in de hoofdketen te bouwen. 
Afhankelijk van de gekozen ketenregelmaat en het type heteroatoom 
kunnen zo kristalliseerbare polymeren worden verkregen. De stappoly
merisatietechniek stelt ons in staat zeer subtiele wijzigingen in de hoofd
ketenstructuur aan te brengen, en het gevolg daarvan op thermische 

overgangen en vooral op het kristallisatiegedrag van macromoleculen te 
bestuderen. Dat is een fascinerend fenomeen en een belangrijk thema 
in ons onderzoek naar stappolymeren. De thermische overgangs
temperaturen, zoals de glasovergangstemperatuur en het smeltpunt. 
bepalen in belangrijke mate de toepass ingsmogelijkheden van polymere 
materialen. 
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figuur 10 

Vijf isomere, 

alifatische 

polyamiden en 

hun smeltpunten 

Het is opmerkelijk hoe subtiel het krista llisatiegedrag en het smel t

proces van polymeren samenhangt met de moleculaire fijn structu ur 
van de macromoleculen. Als typerend voorbeeld bespreek ik hier ons 
onderzoek naar vijf isomere, ali fatische polyam iden [13] (figuur ro). 
Op grond van de identieke amidegroepdichtheid van deze isomeren 

(de molecuulformule van de repeterende eenheid van deze polyamiden 
is identiek) en de daarmee samenhangende interacties tussen de 
polymeerketens zou men voor alle vijf isomeren vergelijkbare 
smeltpunten verwachten. In de vakl iteratuur wordt deze verwachting 
ook uitgesproken. Wi j hebben daarentegen ontdekt, dat de smeltpunten 
van de vi jf polya mide isomeren zich in twee groepen la ten opdelen: 

de groep van polyamiden 2.14. 4.12 en ro.6 met een smeltpunt rond 
236-238°C, en de groep van polyamiden 6.w en 8.8 met een smeltpunt 

rond 223-224°C. 

Puly<.in11de-x y Tm2 pc.111< ( C1 
H 
' u 

~--rr..:--~-~~· ~-~ ._,,,-.... 
• ~ II ~ 0 H 

'-....~;-H~~-c~·,~,-~_,.-....._ 

2 14 236 

4 12 238 ....... _.,,., ... __ .... r~~...........--..~-~-- .... _..-... ....... /- ~ _':, .. /' 
~~-~~---/-~~-,~~ /--,«:-'.~ ___ 

6 iO 223 

BB 224 

10 b 236 

Sommigen onder u zullen zich misschien afvragen waarover we ons 
eigenlij k druk maken, maar een versch il in smeltpunt van twaalf 
graden kan het net we! of net niet binnenhalen betekenen van een 
order in het toepassingsgebied van de engineering plastics. Het is 
dus van commercieel maar ook zeker van wetenschappelijk belang 
om te begrijpen waardoor het significante verschil in smeltpunt wordt 
veroorzaakt om met de verkregen kennis n6g betere materialen te 
kunnen ontwikkelen . 
Door in samenwerking met Bart Goderis van de KU Leuven en Loes 
en Jan Kroon van de Universiteit van Utrecht systematisch de juistheid 
van een aantal mogeli jke verklaringen voor deze 'smeltpunt-paradox' 
te verifieren (de kristalstructuren en de kristallijne lameldiktes bleken 
voor alle isomeren ident iek te zijn) zij n we nu dicht bij de volledige 
opheldering van dit verschij nsel. 
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Yoor de synthese va n een groot aantal stappolyrneren is een katalysator 

nodig. De huidige, op cornrnerciele schaal toegepaste op titanium 
gebaseerde katalysatoren voor de polybutyleentereftalaat-bereiding 

hebben twee grote nadelen: enerzijds genereren ze grote hoeveelheden 
van het nevenproduct tetrahydrofuraan uit het monomeer I.{·butaandiol 

en anderzijds genereren ze een licht vertakte polymeerstructuur. Deze 

polymeerstructuur ka n voor som mige toepassingen weliswaar gunstig 

zijn, maar leidt voor andere toepassingen tot een onnodig hoge smelt

viscositeit en een daarmee gepaard gaande, vertraagde kristallisatie. 

Het ontwerpen va n uiterst actieve katalysatoren voor de polyester

synthese, die de cyclisatie van I.{·butaandiol onderd rukken en de 
mate van vertakking kunnen beperken, zal een belangrijk onderdeel 

van ons onderzoek naar sta ppolymeren vorrnen. Het is vanzelfsprekend 

dat we h ierbij gebruik zullen maken van de ongekende mogelijkheden 

die de High Troughput Experimentation-techn iek te bieden heeft. 

Het hgt in de li jn der verwachtingen dat de nieuw te ontwerpen 
kata lysatoren niet alleen ecologische voordelen bieden, rnaar ook betere 

producte igenschappen opleveren . Dit onderzoeksthema bouwt een brug 

tussen de hoofdlijnen stappolymerisatie en de hierna te bespreken 

polymer isatiekatalyse. 

Een derde en laatste voorbeeld uit het werkveld stappolymerisatie 
heeft opnieuw betrekking op de taaiheid van polymere materialen , 

een van de rode draden in ons gehele onderzoeksprogramma . Een van 
mijn voormalige DSM-collega's, Alexander Stroeks, heeft een theorie 

dat de taaiheid van amorfe polymeren onder andere wordt beinvloed 
door het gemak waarmee polymeermoleculen om hun eigen as kunnen 

roteren , waardoor aanzienlijke hoeveelheden energie zouden kunnen 

warden opgenomen. Als deze theorie waar zou zijn, clan zou een 
materiaal gebaseerd op 'gladde', buisvormige macromoleculen een 

hogere taaiheid moeten hebben clan een materiaal gebaseerd op 
chemisch identieke macromoleculen (isomeren), maar met een lagere 

symmetrie tangs de hoofdketen. Zo'n theorie vraagt erom te warden 

getoetst. Het sys teem da t we voor dit onderzoek op het oog hebben 

betreft een serie amorfe , isomere polycarbonaten met een verschillende 
mate van symmetrie rond de hoofdketen (figuur 11). We voeren ook 

deze stud ie weer in samenwerking met de groep Meijer/Govaert uit, 
en meten weer de taa iheid in compressie, waa rbij weer onderscheid 
gemaakt kan warden tussen de bij drage van de vloeispanning en de 
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figuur 11 

Isome re 

polycarbonaten 

met verschillende 

symmetrie tangs 

de hoofdketen 

omstrengelingsdichtheid aan taa iheid en eventuele fysische veroudering. 

Polymerisatiekatalyse 

Q-ot-
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0 

Polymerisatiekatalyse is een fantastisch stuk gereedschap waarmee het 
schier onmogelijke realiteit kan worden. In de tot dusverre besproken 
werkgebieden (speciale) emulsiepolymerisatie en stappolymerisatie 
zijn al enkele voorbeelden getoond. Polymerisatiekatalyse is feitelijk 
een rode draad in ons gehele onderzoek. In het historisch overzicht 

van de ontwikkeling van plastic materialen hebben we al gezien, dat 
de ontwikkeling van heterogene katalysatoren voor de polymerisatie 
van propeen en etheen voor een enorme doorbraak heeft gezorgd, en 
<lat de op deze Ziegler-Natta-katalysatoren geinspireerde, homogene 
en uiterst actieve metalloceen katalysatoren zo mogelijk een nog betere 
stereochemische controle bieden. Heterogene katalysatoren hebben 
echter voordelen ten opzichte van homogene, in die zin <lat de 

heterogene katalysatordeeltjes kunnen resulteren in goed hanteerbare 
en transporteerbare poederdeeltjes van de vervaardigde polyolefme. 
Bovendien is het beheersen van de poedermorfologie essentieel voor 
he t in de reactor incorporeren van rubberachtig polymeer in 
bijvoorbeeld harde polypropeendeeltjes. Het immobiliseren van 
metallocenen op dragers zou de gewenste poedermorfologie kunnen 
geven, maar gaat gepaard met een zeer groot verlies aan katalytische 

activiteit. De uitdaging is nu geschikte dragermaterialen voor de 
genoemde metalloceenkatalysatoren te ontwerpen, die in de beoogde 
coordinatiepolymerisaties van etheen en propeen geen of slechts een 
beperkt activiteitsverlies geven. De eerste stap in dit ontwikkelingsproces 
is begrijpen waardoor het activiteitsverlies wordt veroorzaakt. Dit zal 
worden gerealiseerd met behulp van model-dragers. Indien deze kennis 
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figuur 12 

Vorming van 

polycarbonaat 

uit C0 2 en cyclo· 

hexeenoxide (CHO) 

is opgebouwd kan het ontwerpen van de optimale drager beginnen. 
Onder andere zal worden gekeken naar magnesiumchloride als drager
materiaal. Uiteraard zal de relatie tussen de aard van de katalysator 

en de verkregen chemische en architectonische macromoleculaire 
structuur en het daarmee corresponderende kristallisatiegedrag en 

de mechanischeeigenschappen worden bestudeerd. 

Een onderzoeksthema met misschien we! de grootste wetenschappelijke 
uitdaging betreft het ontwikkelen van alternatieve katalytische routes 
naar performance-materialen met heteroatomen in de hoofdketen, zoals 
polyamiden, polyesters en polycarbonaten. Uitgangspunt hierbij is dat 
we bereidingswijzen willen ontwikkelen, bij voorkeur voor bestaande 
polymeren, waarin het aantal proces- of reactiestappen kleiner is dan 
in de huidige commerciele processen. De drijvende kracht is hier ook 

van ecologische aard; minder fabrieken betekent minder vervuiling en 
energieverbruik. Voor dit thema, dat zich concentreert rond homogene 
katalyse, ligt de lat hoog, maar we la ten ons graag uitdagen. En zei wi jlen 
president Kennedy niet: "We choose to go to the moon, not because it's 
easy, but because it's hard. " 
Van dit overwegend op homogene katalyse gestoelde onderzoek wil ik 
twee voorbeelden noemen. 
We werken aan nieuwe performance-polymeren, gebaseerd op de schone 
en hernieuwbare grondstof koolstofdioxide. Koolstofdioxide kan onder 
andere worden gecopolymeriseerd met cyclohexeenoxide onder vorming 
van het corresponderende alifatische polycarbonaat [14] (figuur r2). 

0 

n C02 + n u -
(CHO) 

Het ontstane polymere materiaal, <lat weliswaar uiterst stijf is, heeft voor 
de toepass ing als hoge-temperatuur-constructiemateriaal toch nog een 
aantal belangrijke tekortkomingen. Enerzijds is polycyclohexylcarbonaat 
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figuur 13 

Het 3-reactor 

proces van BASF 

voor de bereiding 

van polyamide 6 

erg bros, ondanks de aanwezigheid van een sterke !age temperatuur

transitie, die vaak kenmerkend is voor polymeren met een hoge taaiheid. 

Een tweede nadeel van het op cyclohexeenoxide gebaseerde polymee r is 

zijn relatief lage verwekingstemperatuur van circa u 5°C. 
De pogingen faalden om grotere epoxiden dan cyclohexeenoxide (CHO) 

te copolymeriseren met CO,, gebruik makend van de meest actieve, 

op zink gebaseerde katalysatoren voor de CHO-polymerisatie, en 

aldus polyca rbonaten te maken met hogere glasovergangstemperaturen 

(15]. Een belangrijke doelstelling is nu het ontwikkelen van nieuwe 

katalysatorcomplexen, waarmee grote epoxiden zijn te copolymeriseren 
met CO,. Dit zou engineering plas tics kunnen opleveren, zeker 

als epoxide getermineerde etheen-propeen rubbers als slagvastheids

verbeterende comonomeren mee worden gepolymeriseerd. Jn het 
kader van een zusterproject zal binnen de capaciteitsgroep Process 

Development van jos Keurentjes worden gekeken naar een geschikt 

proces voor de vervaardiging van de genoemde polycarbonaten. 
Een tweede voorbeeld betreft een studie naar een drie-stapsroute naar 

polyamide 6. De klassieke route naar <lit polymeer is een zes-stapsroute 
via caprolacta m. Met een door BASF in de patentliteratuur beschreven 

route [1 6] zou Nylon 6 in een drie-reactorproces kunnen warden 

vervaardigd (figuur 13). 

~ • 2HCN -

C= N 
N=C~ - • 2H> 

N=C~C::::N 

- N =c~NH, 

In de laatste reactor vinden tegelijkertijd twee chemische processen 

plaats, h etgeen tot complicaties en ongewenste nevenreacties kan 
le iden. Volgens onze inschatting is de beschreven receptuur op een 

aan tal punten te verbeteren, namelijk door de juiste katalysatoren 
toe te passen en door een procesmatige verbetering. Er zal een 
u itgebreid katalysatoronderzoek worden u itgevoerd voor de tweede 
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stap: de selectieve hydrogenering van een van de beide nitrillen van 
adiponitril onder vorming van 6-aminocapronitril, alsmede voor de in 
de derde reactor plaatsvindende hydrolyse van de resterende nitrilgroep 
en de tegeli jkertijd verlopende polymerisatie van het gegenereerde 
6-aminocaproamide danwel het 6-aminocapronzuur. Tijdens deze 
stap zullen onder andere de mogelijkheden van enzymatische kata lyse 
bekeken worden. Een ideaal reactortype voor het laatste dee! van het 
proces (nitril hydrolyse en polymerisatie) lijkt een du nne fi lmreactor te 
zijn. In samenwerking met Jan Meuldijk van de Process Development
groep zullen we een poging doen een dergelijke reactor voor <lit proces 
geschikt te maken. 
In de toekomst hopen we nog vele van dit type projecten op de rails te 
kunnen zetten. 

Moleculaire karakteriseringstechnieken 
Het is evident <lat voor het leggen van structuur-eigenschappen-relaties 
een accurate kennis van de chemische en architectonische structuur 

van de gesynthetiseerde macromoleculen absoluut noodzakelijk is. 
We hebben recenteli jk de analytische techn ische staf van onze 
capaciteits-groep dan ook uitgebreid. Bovendien hebben we dankzij 
fi nanciele ondersteuning van de Stichting Emulsie Polymerisatie en 
het Dutch Polymer Institute een Matrix Assisted Laser Desorption 
Ionisation - Time Of f light Massaspectrometer (MALDI-TOF MS) en 
een ElectroSpray Ionisation Massaspectrometer (ES IMS) kunnen aan· 
schaffen. Deze technieken, die uiteraard naast de gevestigde en ons 
eveneens ter beschikking staande analysetechnieken zullen worden 
gebruikt, laten moleculaire massakarakterisering met een zeer hoge 
resolutie toe, zodat we bijvoor beeld in staat zijn te bepalen welk 
type groepen zich aan de ketenuiteinden van onze macromoleculen 
bevinden. Een zeer waardevolle, in de groep van mijn voorganger 

Ton German ontwikkelde techniek is Gradient Polym er Elution 
Chromatography (GPEC). Deze techn iek maakt het mogelijk de 
chemische samenstellingsverdeling van de molecuulmassaverdeling 
van copolymeren te bepalen. Zo kunnen we bepalen ofbijvoorbeeld 
de laagmoleculaire fractie van een copolymeer een bovengemiddelde 
hoeveelheid danwel een tekort aan een bepaald comonomeer heeft. 
Ook kan met behulp van GPEC het bestaan van blokcopolymeren 
worden aangetoond. 
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Essentieel is uiteraard ook het zichtbaar kunnen maken van de interne 
morfologie van de vervaardigde polymere latexdeeltjes, zowel in hun 
waterige omgeving als na verwijdering van deze continue waterfase. 
De aangewezen techniek hiervoor is cryo-TEM, een bij zeer lage 
temperatuur uitgevoerd Transmissie Elektronen Microscopisch 
onderzoek. Hiervoor heeft onze groep een goede samenwerking met 

Peter Frederik van de Universiteit Maastricht; de hoop is nu <lat de NWO 
een breed gedragen aanvraag honoreert betreffende de installatie van de 
noodzakelijke apparatuur aan de TU/e. 

Na deze korte tour door onze gereedschapskist en de globale 
introductie van een aantal klussen die we te klaren hebben, moge 
het duidelijk zijn dat onze groep met behulp van radicaal-, stap- of 
coordinatiepolymerisatie iedere gewenste macromoleculaire structuur, 

die nodig is om de bekende kennisketen te bestuderen, moet kunnen 
maken . Ook de moleculaire karakterisering mag geen probleem zijn. 
Onze polymeerchemisch georienteerde groep zal bij het opstarten 
en uitwerken van de projecten intensief samen-werken met meer 
materiaalkundig georienteerde groepen binnen en buiten onze 
faculte it. Ook zullen we de krachten bundelen met de capaciteits
groep procesontwikkeling. Het unieke van onze universiteit 
is het beheersen van alle benodigde schakels van de kennisketen. 
Het klimaat om doorbraken op grensvlakken tussen verschillende 

disciplines te realiseren is zeer gunstig. 
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Vorige maand promoveerde mijn eerste Assistent In Opleiding. 

Hij verstuurde tussen de 6 0 en 70 sollicitatiebrieven, maar voordat 
de meeste bij de geadresseerde bedrijven waren aangekomen had hi j 
al een riant aanbod van BASF om daar te komen werken. Hij vertelde 
me dat zi jn snelle aanname door een gerenommeerd bedrijf als BASF 
zeker te maken had met de brede opleiding die h ij heeft gevolgd 
binnen het multidisciplinaire gebied van de polymere materialen. 
Dit voorbeeld ondersteunt mijn visie dat we onze toekom stige 

chemische ingenieurs een brede opleiding moeten aanbieden. Het 
theoretische curriculum moet breed zijn, en afstudeeropdrachten, 
stages en promotieonderzoeken moeten een multidisciplinair karakter 
hebben en mogen best de faculteitsgrenzen overschrijden. Dit is de 

ken n isketen benaderi ng. 
lk merk dat de afstudeerders die zich bij onze afdeling aanmelden 
met name ge·interesseerd zijn in projecten waarvoor een duidelijke 

maatschappelijke en/of industriele toepassing is aan te wijzen . Op zich is 
dit een goede zaak (we zijn tenslotte een technische universiteit), maar er 
moet voor warden gewaakt dat we niet vervallen in productontwikkeling. 
Wetenschappelijke diepgang op m inimaal een onderdeel van de kennis
keten is een vereiste voor ieder individu. We moeten onze studenten de 
juiste academische vorming geven en hun een kritische denk- en 
handelwi jze aanleren die hen sterkt om de waarheid na te streven, 
zeker ook in hun eventuele industriele carrieres. 
Het is duidelijk, dat de instroom van eerstejaarsstudenten chemische 
technologie te wensen overlaat. Chemie is niet 'sexy' en voor sommige 
studenten is de opleiding op het eerste gezicht te beperkt. Het is onze 
taak de huidige middelbare scholieren te overtuigen dat chemie niet 
weg te denken is uit onze samenleving, dat chemie in steeds belang
rijker mate een sleutelrol zal spelen in de geneesmiddelen-technologie, 
het transport, de elektronica, enzovoort, enzovoort, en dat chemie 
een cruciale rol zal spelen bij het realiseren van maatschappelijke 
ontwikkelingen als schone alternatieve energiebronnen, weefsel
engineering, nanotechnologie en biomedische technologie. 
We moeten de scheikunde nog meer promoten als een cruciaal 
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onderdeel van een gelntegreerde wetenschap. 
Ik onderschrijfhet idee van enkele collega's om aan de TU/e 
opleidingen aan te bieden (zoals bijvoorbeeld biomedische technologie 
en nanotechnologie of energietechnologie) die dwars door de faculteiten 
heen !open en al naar gelang de maatschappeli jke ontwikkelingen 
flexibel kunnen worden aangepast of zelfs op een gegeven moment 
kunnen worden gestopt. Uiteraard moeten hierbij ook faculteiten 
van andere universiteiten, zowel in binnen- als buitenland. worden 
betrokken. Een uitgelezen mogelijkheid om het internationale 

karakter van onze TU/e nog verder te ontwikkelen. 
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Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Na een carriere van veertien jaar in de industrie ben ik dan gezwicht 
voor het lagere uurloon, de iets grotere vrijheid en de charme om dag 
in dag uit met jonge, enthousiaste en uiterst gemotiveerde mensen te 
kunnen werken. Alles in acht nemende denk ik <lat ik twee jaar geleden 
de juiste beslissing heb genomen. Een ding moet me echter van het 
hart. Ik mis in de academische wereld het saamhorigheidsgevoel dat 

bij mijn vorige werkgever DSM Research zo sterk was. Als projectleider 
kreeg je een duidelijk omschreven opdracht. je stelde een team van 
specialisten uit de diverse benodigde disciplines samen waarmee de 
kl us geklaard werd. Aile neuzen stonden dezelfde kant op, een ieder had 
dezelfde hoofddoelstelling, of een daarvan afgeleide nevendoelstelling, 
en niemand ging voor eigen belang. Een unieke ervaring die mij altijd 
zal bijblijven. In het academische wereldje wordt samenwerking te 
weinig gewaardeerd en hoor je veel te vaak: "Hij werkt samen met 
iedereen, maar wat doet hij zelf eigenlijk?" 
Aan het eind van deze rede wil ik graag enkele personen en instanties 
bedanken die het mede mogelijk hebben gemaakt, dat ik u hier vandaag 
mag toespreken. 
Ik dank Ger Challa, Albert Pennings, Yon Tan en Lodewijk Dijkema, 

die mi j aan de RU Groningen een brede en gedegen opleiding hebben 
gegeven, die een prima basis is gebleken voor mijn verdere carriere. 
Ik dank mijn voormalige collega's van DSM Research. Mede dankzij 
jullie heeft mijn opleiding in het bedrijfsleven een even essentieel als 
boeiend vervolg gekregen. De DSM-tijd, waarin polymeerwetenschap 
in dienst stond van commerciele toepassingen , is een uiterst prettige 
en leerzame geweest. 
lk dank het College van Bestuur en het bestuur van de faculteit 
Scheikundige Technologie van de TU/e dat ze de moed hebben gehad 
n6g een Grunninger in dienst te nemen. Het in mij gestelde vertrouwen 
is een enorme inspiratie. Hopelijk wordt er op den duur gezegd: 
' Dat har veul minder kint' . 

Mijn collega Piet Lemstra heeft een soortgelijke omzwerving als de 
spreker door Nederland gemaakt: geboren in een klein dorp in het 
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noorden van Groningen, polyrneerchemie gestudeerd aan de RUG , 
tijdens de studie scheikundelessen gegeven op het Ichthus-college te 
Drachten (met dit verschil dat deze spreker geen experimenten voor de 

klas deed met een sigaar in de mond), vervolgens naar DSM Research 
gegaan, en daarna een hoogleraarschap aan de TU/e geaccepteerd op 
het gebied van de polymeren. (Ik ben benieuwd wat zijn volgende stap 

is.) Piet, ik dank je voor je inspanningen mij alsnog over te halen naar 
Eindhoven te komen, nadat de zaak door een verkeerde communicatie 
bijna was misgelopen. 
Ik dank de Stichting Emulsie Polymerisatie en het Dutch Polymer 
Institute voor de aanzienlijke financiele steun waarmee ik de nieuwe 
onderzoeksli jnen heb kunnen uitzetten. 

Ik dank mijn (ex-)studenten en promovendi aan de Vrije Universiteit 

Brussel en de TU/e. Het is een voorrecht met jullie samen te (hebben) 

mogen werken. Vee! van het hier vandaag gepresenteerde betreft jullie 
werk. Mijn dank gaat ook uit naar onze uitstekende vaste staf en het 
technisch ondersteunend personeel, zonder wie menig resultaat niet zou 

zijn behaald. Ik verheug me op de multidisciplinaire samenwerkingen, 
zowel binnen de TU/e als ook daarbuiten. Internationale partners zijn 
reeds voorhanden. 
Vee! dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, die mij tijdens het 
volgen van mijn opleiding altijd wo% hebben gesteund en gestimuleerd. 
Anja, ik leerde jou kennen in het roerige nachtleven van Groningen op 
Koninginnedag 1983. De volgende dag begon mijn promotieonderzoek 
bij professor Challa. Je was dus al in een zeer vroeg stadium bij de 
polymeren betrokken; je bent vanafhet eerste moment mijn steun en 
toeverlaat. Ook de beslissing om van DSM te verkassen naar de TU/e 
ondersteunde je, hoewel je wist dater minder tijd zou overblijven voor 

het gezinsleven en er met betrekking tot schoolse en buitenschoolse 
activiteiten van onze vier kinderen n6g minder vaak een beroep op mij 
zou kunnen worden gedaan. Duizendmaal dank. 
Geeke, Marlou, Floortje en Lars, ik beloof dater tijd voor jullie zal 

overblijven. Jullie blijven onze favoriete syntheses. Floortje, ik heb helaas 
niet aan jouw verzoek kunnen voldoen een spreekbeurt te houden over 

honden. Misschien de volgende keer. 
Hiermee sluit ik af; ik wil u alien hartelijk danken voor de aanwezigheid 

en de belangstell ing. 

Ik heb gezegd. 
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