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Samenvatting 

 

 

Thermo hardende polymeren hebben een grote diversiteit aan toepassingen. De 

netwerkstructuur geeft superieure mechanische, thermische en chemische 

eigenschappen aan de materialen, maar is ook een belemmering voor hergebruik 

en recycling. Het is moeilijk om schade te herstellen (b.v. een kras in een autolak) 

en in sommige gevallen is herstel niet mogelijk. Bovendien is het recyclen van 

deze materialen erg lastig, zeker in vergelijking met thermoplastische polymeren 

als polyethyleen en polypropyleen. Als gevolg hiervan is er een toenemende 

interesse voor het maken van thermo hardende polymeren met  reversibele en 

zelfhelende eigenschappen. Een van de mogelijkheden is het ontwerp van thermo 

hardende polymeren met reversibele cross-linkers. Een voorbeeld van een 

dergelijke aanpak is het gebruik van cross-linkers die met behulp van een Diels-

Alder reactie aan de hoofdketen verbonden worden. Deze zogenaamde thermo 

reversibele materialen kunnen gebruikt worden in toepassingen als verwijderbare 

lijmen en zelfhelende coatings en composieten. 

Een andere belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is het verminderen van het 

gebruik van fossiele bronnen zoals aardolie en het gebruik van hernieuwbare 

alternatieven zoals biomassa. Plantaardige oliën  zijn hiervoor uitermate geschikt. 

Ze worden al gebruikt voor allerlei toepassingen en zijn in grote hoeveelheden 

(202 miljoen ton per jaar in 2016-2018) beschikbaar tegen een relatief lage prijs 

(variërend van US$ 400-800 per ton). Het gebruik van plantaardige oliën voor de 

synthese van reversibele polymere netwerken is dan ook een logische keuze.  

Olie van de Jatropha curcas zaden is een veelbelovende grondstof voor de 

chemische industrie in het algemeen en de synthese van reversibele polymere 

netwerken in het bijzonder. De aanwezigheid van  C-C dubbele bindingen maakt 

het mogelijk om de olie te modificeren en geschikt te maken als een reactieve 
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component in een reversibel polymeer netwerk.  Een mogelijke strategie is het 

gebruik van een polymeer met furan groepen die dan middels een Diels-Alder 

reactie gekoppeld worden aan een plantaardige olie die gemodificeerd is met 

bismaleïmide groepen. Een andere optie is het gebruik van een plantaardige olie 

met furan groepen die dan gekoppeld worden aan een geschikt polymeer.  

In Hoofdstuk 2 wordt een experimentele studie beschreven om furan groepen te 

introduceren in de  koolwaterstof keten van jatropha olie. De olie werd eerst 

geëpoxideerd, gevolgd door een reactie met furfurylamine. Dit leverde niet alleen 

de gewenste verbinding op maar leidde ook tot de vorming van amides als gevolg 

van de reactie van de amine met de ester bindingen in de triglyceride. De reactie 

werd geoptimaliseerd door gebruik te maken van een statistische methode. Op 

basis van deze studie bleek dat het product het best gemaakt kan worden bij 100 

°C gedurende 24 h met een 1 op 1 molaire verhouding tussen furfuryl amine en 

epoxy groepen en in de aanwezigheid van LiBr. Het product bevatte gemiddelde 

2.19 furan eenheden per triglyceride molecuul en slechts 4% van het ongewenste 

amide. Reactie van het product met een bismaleïmide leidde tot een  flexibel 

polymeer. 

In hoofdstuk 3 worden experimenten beschreven om de furan functionalisatie 

methodologie als beschreven in hoofdstuk 2 ook toe te passen op 

zonnebloemolie. Onder identieke condities gaf de functionalisatie van 

zonnebloemolie meer ongewenste amide vorming en een lagere epoxide 

conversie in vergelijking met jatropha olie. Dit komt waarschijnlijk door een 

grotere hoeveelheid aangrenzende epoxy groepen in de zonnebloemolie, met als 

gevolg een verlaging van de reactiesnelheden door sterisch hindering. Reactie van 

het furan gesubstitueerde product met een mengsel van het aromatische 1,1’-

(methylenedi-4,1-phenylene) bismaleïmide en de alifatische 1,12-bismaleimido 

dodecaan leidde tot polymeren met verschillende stijfheden. De Tg van de 

polymeren varieerde tussen de 4 en 20 °C. De stijfheid van de polymeren nam toe 

bij toenemend inbouw van 1,1’-(methylenedi-4,1-phenylene) bismaleïmide, 

waarschijnlijk door de aromatische structuur van het bismaleïmide De 

zonnebloem gebaseerde polymeren waren brosser door de lagere gemiddelde 
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keten lengte van de furan gefunctionaliseerde olie op basis van zonnebloemolie in 

vergelijking met jatropha olie. De polymeren lieten interessant thermo reversibel 

gedrag zien. FT-IR studies suggereren dat de retro-Diels-Alder reactie inderdaad 

plaatsvind als de temperatuur verhoogd wordt. Deze trend is in overeenstemming 

met DMTA-metingen. De analyses laten ook zien dat er isomerisatie optreedt van 

endo adducten naar exo adducten gedurende de metingen. De reversibiliteit van 

de polymeren neemt af met meerdere opwarm-afkoel cyclussen. Mogelijk 

oorzaken zijn aromatisatie van de Diels-Alder adducten en homopolymerisatie van 

de bismaleïmides. 

In hoofdstuk 4 wordt de synthese van een reeks thermo reversibele en 

irreversibele netwerken beschreven. Irreversibele netwerken met een Tg 

variërend tussen 2 ° C tot 11 °C werden gemaakt door geëpoxideerde jatropha-

olie te laten reageren met biobased amines (Priamine 1071 en 1,4-

diaminobutaan) en een niet-biobased amine (tris (2-aminoethyl) amine). DMA-

metingen tussen -40 °C en 100 °C geven aan dat er reactie heeft plaatsgevonden 

en laten een opslagmodulus van ongeveer 6 x 10
6
 Pa tot 1 x 10

7
 Pa boven de Tg 

zien. Voor de synthese van de reversibele netwerken werden furanen gekoppeld  

aan de epoxide groepen van de gemodificeerde olie en maleïmiden aan de 

amines. Deze twee bouwstenen werden vervolgens via een Diels-Alder-reactie 

vernet. Thermische reversibiliteit van de producten werd aangetoond met FTIR.  

De opslagmodulus van de producten nam af van ongeveer 1 x 10
7
 Pa tot 1 x 10

6
 Pa 

tussen 20 °C en 55 °C. Dit resultaat suggereert dat de reversibele netwerken de 

irreversibele alleen in een smal werkgebied rond kamertemperatuur kunnen 

vervangen.  

In hoofdstuk 5 is gekeken naar mogelijke toepassingen van de gesynthetiseerde 

thermo reversibele polymeren. In een eerste serie experimenten is gekeken naar 

het toepassen van de producten als verwijderbare lijmen. Hiertoe zijn een aantal 

polymeren gemaakt uit jatropha- en zonnebloemolie en vernet met behulp van 

alifatische bismaleïmides en mengsels van alifatische en aromatische 

bismaleïmides. De “peel strength” van de lijmen werden bepaald volgens ASTM 

methode D1876-08 met enkele wijzigingen. De resultaten suggereren dat het 
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gebruik van aromatische en alifatische bismaleïmides met korte ketens een 

hogere “peel strength” geven. Opvallend is de waarneming dat de lijmen betere 

“peel strength” geven dan een commerciële lijm die als vergelijking werd getest. 

Het is bekend dat de toevoeging van vulstoffen aan polymeren de mechanische 

eigenschappen van de polymeren kunnen verbeteren. Een op jatropha olie 

gebaseerd monomeer werd vernet door reactie met een maleïmide-

gemodificeerde silicagel (14.5 en 29 vol%). De opslagmodulus van de producten 

werd gemeten met behulp van DMTA (24 °C tot 50 °C range). De opslagmodulus 

nam toe met toenemend vulmiddelgehalte, hetgeen  op een goede interactie 

tussen de matrix en het vulmiddel duidt. 

Als laatste is de toevoeging van de relatief laag moleculaire reversibele netwerken 

op basis van de boven beschreven methodologie aan hoogmoleculaire thermo-

reversibele netwerken bestudeerd om de krasvastheid van de hoogmoleculaire 

materialen te verbeteren. Als modelsysteem voor het laatste type polymeer werd 

een furan gemodificeerd polyketon in combinatie met 1,1 '- (methyleendi-4,1-

fenyleen) bismaleïmide gebruikt. Ondanks aangetoonde  reversibiliteit van dit 

polymeer is het lastig om krassen in het materiaal te herstellen (b.v. door een 

warmte behandeling) vanwege het relatief hoge molecuulgewicht. Het toevoegen 

van de relatief laagmoleculaire met furan gefunctionaliseerde jatropha-olie aan 

het polymeer laat een sterke verbetering zien en verwarmen van het materiaal 

gedurende 1 uur bij 150 °C laat een reductie zien in de diepte van de krassen wat 

duidt op een verbeterd zelf herstellend vermogen.   

De vindingen in hoofdstuk 5 suggereren dat thermo reversibele polymeren op 

basis van plantaardige oliën met en zonder modificatie toepasbaar zijn voor een 

aantal interessante toepassingen.  
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