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Samenvatting C 81: Polyurethaan en polycarbonaat 

produceren zonder fosgeen, Pascal van der Sluis (1997) 

In de productie van de kunststoffen polyurethaan (PUR) en polycarbonaat (PC) wordt 

fosgeen toegepast. Gezien de risico's van het gebruik van fosgeen voor veiligheid en milieu 

is de omschakeling naar fosgeenvrije processen gewenst. Dit rapport behandelt een 

literatuur-onderzoek naar alternatieve processen voor de productie van polycarbonaat en 

polyurethaan.  

De gebruikelijke route voor de productie van polycarbonaat is de polycondensatie van 

bisfenol A met fosgeen. Polycarbonaat kan ook gemaakt worden door omestering van 

difenylcarbonaat met bisfenol A. Door recente verbeteringen van het omesteringsproces is 

het belangrijkste nadeel ervan, namelijk het beperkte molekuulgewicht van het 

eindproduct, overwonnen. Via polymerisatie in de vaste fase heeft de firma Asahi (Japan) 

op pilotschaal een uitstekend eindproduct verkregen tegen lagere kosten dan die van het 

polycondensatie-proces. Waarschijnlijk zal dit proces op korte termijn commercieel worden 

toegepast. De gebruikelijke route voor de productie van een van de grondstoffen van dit 

proces, difenylcarbonaat, is op basis van fosgeen. Een alternatief voor deze route is de 

omestering van dimethylcarbonaat, dat reeds fosgeenvrij wordt geproduceerd. Het Asahi 

proces maakt gebruik van dit alternatief en vermijdt tevens het gebruik van 

chloorhoudende oplosmiddelen. Het gebruik van fosgeen in de productie van polycarbonaat 

behoort dus mogelijk binnen redelijke termijn tot het verleden.  

In de productie van polyurethaan wordt fosgeen toegepast in de productie van een van de 

grondstoffen, namelijk diisocyanaten. Op laboratoriumschaal zijn verschillende 

interessante routes aangetoond voor de productie van diisocyanaten, evenals voor de 

productie van polyurethaan waarbij ook het gebruik van (giftige) diisocyanaten wordt 

vermeden. Op pilotschaal heeft Asahi al in 1985 met succes een proces toegepast voor de 

fosgeenvrije productie van diisocyanaten door het kraken van diurethanen. Dit proces is 

echter waarschijnlijk niet commercieel toegepast, om onduidelijke redenen.  

Gezien de stand van de ontwikkeling van fosgeenvrije processen voor de productie van 

diisocyanaten of polyurethaan lijken alternatieven op langere termijn goed mogelijk, maar 

zal voorlopig nog fosgeen gebruikt worden.  

 


