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Al eeuwenlang mengen mensen materialen om sterkere 
bouwstoffen te maken. Denk maar aan dijken van 
klei met gevlochten rietmatten, of hutten van leem 

vermengd met stro. Zo’n combinatie van materialen heet 
een composiet, afgeleid van het Franse werkwoord composer 
– samenstellen. Het geheim van composieten is dat de com-
ponenten iets aan elkaar toevoegen. Een sprekend voorbeeld 
is gewapend beton. Gewoon beton kan zeer grote drukkrach-
ten opvangen maar scheurt bij kleine trekkrachten; versterken 
met ijzeren staven biedt de oplossing. Daarnaast bestaan nog 
vele andere composietvarianten, zoals gelijmde houtplaten, 
tandvullingen en combinaties van synthetische harsen (kunst-
stof of polymeren) met vezels ter versterking.
Die vezelverstekte kunststoffen hebben geleid tot een nieu-
we generatie composieten. Ze vormen vaak een interessant 
alternatief voor traditionele materialen omdat ze zowel sterk 
als licht zijn. Vliegtuigen, windmolenbladen, racefietsen, 

tennisrackets, onderdelen van auto’s, boten, treinen – het is 
bijna niet meer bij te houden wat er allemaal wordt vervaar-
digd van kunststof composieten. Klassiek is de combinatie 
van polyester met glasvezels, maar hoogwaardiger zijn 
epoxyharsen versterkt met koolstofvezels. De toepassingen 
worden steeds veelzijdiger, maar daarmee ook de materiaal-
prestaties veeleisender. Materiaalwetenschappers staan dus 
voor grote uitdagingen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Kunststof composieten, wat zijn het en wat 

kun je ermee?
• De Basis: Hoe maak je composieten? En hoe zorg je voor 

de goede hechting tussen vezels en kunststof?
• De Diepte: Materiaalwetenschappers sleutelen aan kunst-

stof composieten die sterker, slimmer, goedkoper en 
milieuvriendelijker zijn. Wat zit er in de trukendoos? |

Samen sterk

Kunststof 
Composieten

Kunststof 
Composieten
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De Context over kunststof en vezels

De Basis twee smeden tot één

De Diepte een volle research-agenda
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De uitvinding van bakeliet in 1906 vormde de basis voor composieten van kunststof. 
tennissers, hockeyers, wielrenners en andere sporters gebruiken al tientallen jaren 

deze sterke lichtgewicht materialen. maar zij niet alleen.
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Kunststoffen en vezels vormen een 
sterke combinatie en een mooi 
voorbeeld van een composiet. Het 

samengestelde materiaal combineert de 
eigenschappen van de afzonderlijke com-
ponenten. Kunststof composieten danken 
hun treksterkte aan de vezels van kool-
stof, aramide, glas en soms ook hennep 
of vlas. Deze vezels zorgen als een soort 
kabels voor de sterkte van de compo-
siet. De omringende matrix van kunststof 
hars – een synthetische polymeer – is 
het plakmiddel dat de vezels bijeenhoudt 
en dat helpt om de drukkrachten op te 
vangen. De kunststof geeft het materiaal 
de gewenste vorm. Door verschillende 
kunststoffen te mengen met verschillen-
de typen vezels valt eindeloos te variëren 
met de eigenschappen van het materiaal.

Een laag gewicht gecombineerd met een 
hoge sterkte en stijfheid maken kunststof 

composieten aantrekkelijk voor toepas-
sing in de transportsector en de bouw. 
Daarom zien we ze veel terug in auto’s, 
vliegtuigen, zeilboten, vrachtwagens en 
windmolenbladen. Maar ze zijn ook ide-
aal voor innovaties in de sport, bijvoor-
beeld voor tennisrackets, hockeysticks, 
racefietsen en bobsleeën.

EErstE succEs

Overigens maakt ook Moeder Natuur 
een mooi composiet: hout, met vezels 

van cellulose die bijeen worden gehouden 
door lignine. Helaas is hout gevoelig 
voor vocht en hoge temperaturen. De 
ontwikkeling van kunststof composieten 
bracht nieuwe mogelijkheden. Dat begon 
in 1906, toen het de Belgische chemicus 
en uitvinder Leo Baekeland (1867-1944) 
voor het eerst lukte een synthetische hars 
te maken. In zijn Amerikaanse privé-
lab synthetiseerde hij een hars uit fenol 
(C6H5OH) en formaldehyd (H2C=O). 
Het harde bruine materiaal was aanvan-
kelijk erg bros. Maar door tijdens de pro-
ductie op het juiste moment vezels toe te 

voegen, zoals zaagsel of textiel, ontstond 
een kunststof die sterk genoeg bleek voor 
praktische toepassingen: bakeliet. Het 
naar zijn ontdekker vernoemde materiaal 
is gemakkelijk in elke gewenste vorm te 
maken. Omdat bakeliet niet alleen sterk is 
maar ook nauwelijks stroom geleidt, was 
het al snel zeer gewild in de elektronica-
industrie. Het werd dan ook een groot 
succes. 

Na bakeliet kwamen er nieuwe synthe-
tische varianten met nog aantrekkelijkere 
eigenschappen. Vooral polyesterhars en 
epoxyhars versterkt met glasvezels wer-
den populair. Polyester is goed bestand 
tegen vocht en vergt minder onderhoud 
dan voorwerpen van hout. Epoxyharsen 
zijn nog beter bestand tegen vocht en 
ook tegen temperatuurschommelingen. 
Composieten van epoxyharsen zijn onge-
veer twee keer zo sterk als beton en heb-
ben minder last van materiaalmoeheid. 
Deze nieuwe composieten veroverden 
ook de elektronica-industrie. Printplaten 
van bakeliet met linnen werden massaal 
vervangen door printplaten van epoxyhars 
met glasvezels.

BijzondErE vormEn

Ook ontwerpers en vormgevers wer-
ken graag met kunststof composie-

ten. Het geeft ze de vrijheid om allerlei 
bijzondere vormen te maken en het is 
redelijk makkelijk te verwerken. Net na de 
Tweede Wereldoorlog waren natuurlijke 
bouwstoffen schaars en zocht men naar 
alternatieven. Het Amerikaanse ontwer-
persechtpaar Eames en de Deen Arne 
Jacobsen experimenteerden bijvoorbeeld 
met composieten. Zij drenkten glasvezels 
in een hars van polyester en maakten 
vormen in een mal. Hun vinding werd 

Componeren
 met kunststof en vezels

Een snel, krachtig en vederlicht zeiljacht dankzij 
de ijzersterke combinatie van epoxyhars met 

koolstofvezels.

Bakeliet was de eerste kunststof com-
posiet en werd een groot succes. 

Medio vorige eeuw werden er jaarlijks 
ongeveer 15.000 verschillende producten 
van bakeliet gemaakt – variërend van 
telefoontoestellen en radio’s tot deur-
knoppen, stopcontacten en printplaten in 
elektronische apparaten.        |

Het begin
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een succes, vooral doordat de grondstof-
fen – glas en polyester – goedkoop waren 
en gemakkelijk te verwerken. Bovendien 
bleek deze composiet sterk en waterbe-
stendig, waardoor het een veelgebruikt 
materiaal werd voor de productie van 
boten, badkuipen en zwembaden.

In de volksmond heet deze composiet 
vaak plastic, maar dat is niet juist. Ons 
woord plastic is afgeleid van het Engelse 
plastic, maar dat betekent ‘plastisch’ en 
verwijst eigenlijk alleen naar de zach-
tere polymeersoorten zoals polystyreen, 
polyacetaat of nylon. Dat zijn zogeheten 
thermoplasten. In composieten worden 
meestal thermoharders gebruikt, omdat 
die gemakkelijker te verwerken zijn in 
combinatie met vezels. Naast polyester-
hars en epoxyhars zijn ook vinylesters, 
polyurethaan en fenolhars voorbeelden 
van thermoharders. 

vEzElvariantEn

Polyester versterkt met glasvezel, vaak 
simpelweg ‘polyester’ genoemd, is 

de klassieke kunststof composiet voor 
bouwmaterialen. Voor hoogwaardiger toe-
passingen schakelen producenten over op 
composieten van epoxyhars met vezels 
van koolstof of aramide. Vezels geven het 
materiaal sterkte en stijfheid. Zijn ze extra 
lang, dan is het materiaal ook extra sterk. 
En hoe sterker de vezels, des te sterker het 

materiaal. Welke vezel een fabrikant kiest,  
hangt af van de toepassing. Koolstofvezels 
maken een materiaal extra sterk, maar  
moet het product juist heel stijf zijn, dan 
ligt aramidevezel meer voor de hand. 

Natuurlijke vezels, zoals vlas, jute, hen-
nep en sisal worden nog altijd toegepast. 
Niet alleen vanwege de natuurlijke uitstra-
ling, maar ook omdat ze veel lichter zijn 
dan bijvoorbeeld glasvezels. Daar staat 
tegenover dat de kwaliteit wisselvallig kan 
zijn. De lengte van vlas- of hennepvezels 
kan nogal variëren, waardoor de sterkte 
soms behoorlijk tegenvalt. Daarom krij-
gen vezels van koolstof, aramide of glas 
tegenwoordig de voorkeur. De kwaliteit 
is constant en ze geven sterke en stijve 
composieten. Koolstof- en aramidevezels 
zijn bovendien erg licht, maar daar staat 

tegenover dat ze duurder zijn dan glasve-
zel. Vezels blijven de ‘domme kracht’ van 
het materiaal. Maar er worden ook steeds 
meer slimme vezels gebruikt. Er bestaan 
al composieten met vezels die stroom of 
licht kunnen geleiden. Of warmte, bij-
voorbeeld voor het opwarmen van bevro-
ren vliegtuigvleugels.         |

Tennisrackets en hockeysticks waren 
de eerste sportattributen die gemaakt 

werden van hoogwaardige kunststof com-
posieten. De rackets van epoxyhars ver-
sterkt met aramidevezels zijn veel lichter 
en sterker en kunnen een veel grotere 
spanning aan dan houten rackets. Vooral 
dat laatste zorgt ervoor dat de tennissers 
veel harder kunnen slaan. Björn Borg, 
die in 1980 de wereldranglijst aanvoerde, 
speelde nog met een houten racket. De 
topsnelheid waarmee tennissers in zijn 

tijd de bal opsloegen lag rond de 150 km 
per uur. Boris Becker, uit een volgende ten-
nisgeneratie, speelde met een racket van 
epoxyhars met aramidevezels en verwierf 
vanwege zijn uitzonderlijk harde opslag 
de bijnaam boom boom Becker. Het huidi-
ge snelheidsrecord ligt op 249 km per uur, 
geslagen door tennisser Andy Roddick 
op 24 september 2004. Uiteraard is dit 
snelheidsverschil van ongeveer 100 km 
per uur niet alleen toe te schrijven aan 
het materiaal. Maar de slagsnelheid is wel 
enorm toegenomen door het gebruik van 
kunststof composieten. Ook krijgen de 
atleten minder snel een tennisarm. Door 
een slimme vormgeving van de rackets is 
de ruimte om de bal te slaan zonder kans 
op een terugslag afgenomen. En compo-
sietrackets vangen de vibraties beter op 
dan houten rackets. Het grootste nadeel 
is wel dat de tegenstander ook veel harder 
terugslaat, waardoor een goede reactie-
snelheid en return steeds belangrijker zijn 
geworden.           |

Slagvaardig

Van Baekelands uitvinding van het polymeer 
fenolformaldehyd betekende ook veel voor de 

bouw van vliegtuigen. Die werden 100 jaar geleden 
nog gemaakt van aan elkaar gelijmde houtlagen, 
laminaat, of linnen met spanlak. fenolformaldehyd 
bleek een prima lijm om de houtlagen bij elkaar te 
houden. Desondanks schakelden vliegtuigbouwers 
ongeveer 70 jaar geleden over op lichtmetalen 
composieten. met deze materialen lukte het om de 
cabine volledig luchtdicht te maken. en daardoor 
konden vliegtuigen hoger vliegen, omdat de druk 
in de cabine geregeld kon worden. en hoe groter 
de vlieghoogte, hoe lager de luchtweerstand. en 
dat scheelt een hoop kerosine. langzamerhand 
schakelden vliegtuigbouwers als Boeing, fokker 
en airbus over op onderdelen van hoogwaardige 
kunststof composieten. De romp en de vleugels 
van het allernieuwste vliegtuig van Boeing bestaan 
bijna volledig uit koolstofvezels met epoxyhars. 
Dat maakt het vliegtuig een stuk lichter en dat 
bespaart, samen met een extra aerodynamische 
vormgeving, weer 20 procent brandstof.       |

licHt de lucHt in

Wielrenners maken dankbaar gebruik van de nieuwe 
composietmaterialen. Zo ontwierp fietsproducent 

Koga myata voor de olympische spelen van Beijing een 
extreem lichtgewicht fietsframe van een koolstofcomposiet. 
De koolstofvezels, bijeengehouden door polymeer, maken 
het frame enorm stijf. Daardoor vervormt het minder tij-
dens het trappen en bereikt meer energie uit de benen van 
de wielrenner het achterwiel. De nederlandse baanwielren-
ner theo Bos haalde met de Koga-fiets snelheden tot 75 
kilometer per uur. in Beijing bereikte hij de kwartfinale.     |

topSnelHeid
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Kunststof composieten danken hun bijzondere materiaaleigenschappen aan een 
optimale samenwerking tussen een hars en vezels. Cruciaal hierbij is de keuze 

van de juiste componenten en de juiste productietechniek.
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Thermoplasten zijn de tegenhanger van 
thermoharders. Het zijn polymeren die bij 
verwarming juist zacht worden en smel-
ten. Dit komt doordat de polymeerketens 
niet chemisch aan elkaar zijn gekoppeld, 
maar bijeen worden gehouden door inter-
moleculaire krachten – waterstofbruggen 
of Van der Waalskrachten. Wanneer de 
temperatuur stijgt, gaan de moleculen 
harder trillen waardoor de krachten tus-
sen de polymeerketens verslappen en het 
materiaal zachter wordt. Hoewel meestal 
thermohardende harsen worden toege-
past in kunststof composieten is ook 
het gebruik van thermoplastische harsen 
mogelijk, bijvoorbeeld polystyreen, polya-
cetaat of nylon. Deze harsen zijn bij het 
maken van het composiet al gepolyme-
riseerd en dat maakt ze wel stroperiger 
(hogere viskositeit) dan de uitgangsstof-
fen voor thermoharders. Toch vloeit de 
hars voldoende om de vezels heen en is 
het materiaal goed te verwerken.

laag voor laag

Meestal wordt tegelijkertijd met de 
fabricage van de kunststof compo-

siet het eindproduct gemaakt. De produc-
tie gebeurt in een mal met de gewenste 

De basis voor een composiet wordt 
gelegd tijdens de productie, als 
de vezels worden ingebed in een 

kunststof hars. Zo’n hars fungeert als 
matrixmateriaal en zorgt voor de over-
dracht van krachten op de vezels. Voor 
kunststof composieten kunnen fabrikan-
ten verschillende soorten hars gebruiken. 
Hun keuze hangt af van de eisen die aan 
het uiteindelijke product worden gesteld. 
Moet het tegen warmte of zonlicht kun-
nen? Is het vochtbestendig? Welke vorm 
is gewenst?

Hard oF zacHt

De meest gebruikte harsen in kunst-
stof composieten zijn thermoharders, 

vaak polyester of epoxy. Deze materialen 
danken hun naam aan het feit dat ze 
hard blijven als de temperatuur stijgt. Dat 
komt omdat het polymeer bestaat uit een 
netwerk van chemisch verbonden ketens, 

dat bij temperatuurstijging intact blijft. 
Pas bij hoge temperatuur treedt ontle-
ding op. Door deze netwerkstructuur zijn 
thermoharders ook goed bestand tegen 
chemicaliën. Bij de productie van com-
posieten wordt gewerkt met de vloeibare 
uitgangsstoffen – monomeren of deelpoly-
meren – van de hars. Dat is een groot voor-
deel bij het maken van composieten. De 
hars wordt namelijk als vloeibaar mengsel 
op de vezel aangebracht. Dit bevordert het 
contact tussen de hars en de vezels. De 
vloeibare hars vult gemakkelijk de hoeken 
en gaten tussen de vezels en laat zich ver-
werken in ingewikkelde gietvormen. 

Om de vorming van het netwerk – cross
link reactie – op gang te brengen, is een 
initiator of harder nodig. De uitgangs-
stoffen komen in vloeibare toestand bij 
elkaar en na toevoeging van de initiator 
worden de moleculen aan elkaar geknoopt 
en hardt het materiaal uit. 

twee smeden
 tot één

open mal

beschermlaag
gelcoat

vezel + hars

op lengte
afsnijden

ontluchtingsroller

A

sproeipistool

CB

bovenmal

ondermal

mengkop

klem
weefselmat vloeistofvloei

A
hars

B
harder

gesloten mal

vezelS inbedden in kunStStofHarS

kracHten bundelen

eigenschappen bepaald door 
type en lengte vezel

eigenschappen bepaald door 
harssoort

sterkte vormvrijheid

stijfheid gevoeligheid voor uV licht

elektrische geleiding isolerende werking

warmte geleiding vochtbestendigheid

kosten temperatuurbestendigheid

Ook al presteert het samengestelde composiet beter dan de 

individuele componenten, de prestaties hangen uiteindelijk 

altijd af van de gekozen harssoort en type vezel.

De vezelmat wordt geïmpregneerd met hars-
componenten (A en B). Dit gebeurt met een 
kwast, roller of spuit. Vervolgens verwijdert 
men de luchtbellen met een ontluchtingsrol-
ler. Dit proces wordt herhaald tot de gewenste 
dikte is bereikt. Als de vezels heel kort zijn, 
minder dan 1 cm, kunnen ze met de hars wor-
den mee gespoten (C). 

Beide harscomponenten A en B wor-
den uit de containers naar een mengkop 
gepompt en na menging geïnjecteerd. De 
vloeistof vloeit over vezelweefsel en in de 
holten. Na de polymerisatie wordt de mal 
geopend en kan het product eruit worden 
gehaald.

Een koolstofvezel wordt gemaakt door een 
draad van rayon of dralon te verkolen (700 tot 
950 °C) en vervolgens te verhitten tot boven de 

2.000 °C. De koolstof gaat dan rekristalliseren tot 
grafiet. Het proces kost veel energie, daarom is 

koolstofvezel duur, maar sterk en stijf. 

koolStofvezelS in epoxyHarS



4 5De BasisDe Basis
ChemisChe feitelijKheDen  |  eDitie 62  |  nummer 266 K u n s t s t o f  C o m p o s i e t e n

vorm van het eindproduct. Hierin produ-
ceert men de composiet laag voor laag. 
Eerst wordt de mal voorbehandeld met 
een gelcoating en een beschermingslaag. 
Hierdoor krijgt het product een mooie en 
gladde buitenkant. Dan wordt de vezel, 
meestal als een gevlochten mat, ingelegd 
en geïmpregneerd met het harsmengsel 
dat om de vezels vloeit. Na aandrukken 
en ontluchten brengt men op dezelfde 
manier een volgende vezellaag aan. Deze 
stappen – het lamineren – worden net zo 
lang herhaald totdat de gewenste dikte is 
bereikt. Daarna laat men de hars uithar-
den door verhitting of onder druk. 

Het eenvoudigste proces is handlamine-
ren. Hierbij wordt de vezelmat handmatig 
met het harsmengsel geïmpregneerd en 
vervolgens worden de luchtbellen met 
een roller verwijderd. Bij spuitlamineren 
wordt de hars opgesproeid. Beide proces-
sen vinden plaats in een open mal. Hierbij 
komen vluchtige chemicaliën vrij zoals 

styreen, een van de grondstoffen voor de 
productie van polyesterharsen. Styreen 
veroorzaakt stankoverlast en kan bij hoge 
concentraties de hersenen aantasten.

Gebruik van een gesloten mal vermin-
dert de emissie van vluchtige verbindin-
gen. Hierbij worden de harscomponenten 
geïnjecteerd onder hogere druk of inge-
bracht door de mal vacuüm te zuigen. Na 
toevoeging van de initiator vindt uithar-
ding plaats. Een veelgebruikte techniek 
hiervoor is zogeheten reaction injection 
moulding.

mEcHaniscHE EigEnscHappEn

De vezels bepalen uiteindelijk hoe stijf 
en stevig het materiaal is. Dat hangt 

niet alleen af van het type vezel, maar 
ook van de ligging (oriëntatie), de lengte 
en de hoeveelheid. Gemiddeld bestaat 
versterkte composiet voor de helft uit 
hars en voor de helft uit vezels. Maar 
soms is het aandeel vezel wel 60 procent, 
bijvoorbeeld in vliegtuigonderdelen. Dat 
maakt het materiaal extra sterk. En hoe 
beter de vezels zijn gericht, des te beter 
de mechanische eigenschappen van het 
materiaal. Daarom worden de vezels eerst 
geweven, gebreid, gestapeld, gevlochten, 
gestikt of soms in bundels bijeen gelegd. 
Vezelweefsels worden toegepast in de 
vorm van matten, vliezen, en soms lig-
gen ze ook gewoon kriskras door elkaar. 
Wanneer de vezels korter zijn dan een 
centimeter is het mogelijk om ze mee te 
spuiten met de hars. Bepaalde soorten 
autobumpers worden op deze manier 
gemaakt.          |

Polyesters ontstaan door een polycon-
densatiereactie van een dicarbonzuur 

en een dialcohol (diol). Afhankelijk van de 
gebruikte monomeren kunnen polyesters 
thermoplastisch zijn of thermohardend. 
Met name onverzadigde polyesters, zijn 
geschikt als thermohardende hars in kunst-
stof composieten. De dubbele bindingen 
vormen namelijk een prima aanknopings-
punt voor de chemische vernetting van 
de polyesterketens. Zo kun je bijvoorbeeld  
een thermohardende polyester maken van 
een co-polyester die bestaat uit verzadigd 
dicarbonzuur (ftaalzuur) en onverzadigd 
dicarbonzuur (maleïnezuur) door toevoe-
ging van styreen. 

Styreen werkt als een crosslinker die de 
polyesterketens aan elkaar knoopt via een 
chemische reactie met het onverzadigde 
maleïnezuur (polyadditie). Om deze reactie 
op gang te brengen, is het nodig om een 
initiator toe te voegen meestal een per-
oxide, bijvoorbeeld dibenzoylperoxide.

Een epoxyhars is een thermoharder die 
ontstaat door condensatie en additie 
van epichloorhydrine met een twee- of 
meerwaardig fenolderivaat, vaak bis-
fenol A. Hierbij ontstaat de thermohar-
dende hars diglycidylether van bisfenol 
A (DGEBA). Een crosslinker, vaak een 
polyamine of polyamide, is nodig om de 
epoxyring te openen en de polymeerke-
tens onderling chemisch te verbinden.     |
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kracHten bundelen

eigenschappen bepaald door 
type en lengte vezel

eigenschappen bepaald door 
harssoort

sterkte vormvrijheid

stijfheid gevoeligheid voor uV licht

elektrische geleiding isolerende werking

warmte geleiding vochtbestendigheid

kosten temperatuurbestendigheid

Ook al presteert het samengestelde composiet beter dan de 

individuele componenten, de prestaties hangen uiteindelijk 

altijd af van de gekozen harssoort en type vezel.

netwerk van gekoppelde polyesterketens

verzadigd
(ftaalzuur)

diol
(glycol)

onverzadigd
(maleïnezuur)

netwerkvormer
(styreen)

Aramidevezels samen met epoxy-
harsen worden veel gebruikt in 

moderne composieten. Omstreeks 1970 
bracht Akzo Nobel (inmiddels Teijin) 
deze vezel op de markt onder de naam 
Twaron. Het is een zeer sterke en lich-
te vezel van para-aramide (poly-para-
fenyleen tereftalamide). De vezel was 

aanleiding voor een jarenlange strijd 
tussen Akzo en  het chemische bedrijf 
Dupont, dat min of meer tegelijkertijd 
de supersterke vezel Kevlar uitvond. 
Beide vezels zijn een factor vijf lichter 
dan staal en kunnen tegen hoge tem-
peraturen. De vezel wordt onder meer 
gebruikt in kogelvrije vesten.            |

Wie iS Het SterkSt?
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Kunststof composieten hebben de toekomst, al valt er nog steeds veel aan te verbeteren. 
materiaalwetenschappers sleutelen aan snellere en efficiëntere productiemethoden, 

duurzamere composietmaterialen en betere chemie tussen vezels en hars.

een volle research
 agenda
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Innovaties van composieten kunnen 
bijdragen aan een technologische 
vooruitgang in het transport, de elek-

tronica-industrie, de bouw en natuurlijk 
de sportwereld. Lichter, sterker, milieu-
vriendelijker, goedkoper, flexibeler, func-
tioneler… het staat allemaal hoog op het 
verlanglijstje. De eisen zijn hoog, maar 
onderzoekers krijgen steeds meer grip 
op de gewenste composieteigenschap-

pen. Die worden allereerst bepaald door 
de harssoort en het type vezel. Vooral 
de vezels hebben een grote invloed: het 
vezelmateriaal, de richting waarin ze lig-
gen en de hechting met de hars zijn door-
slaggevend.

Daarnaast worden de eigenschappen 
bepaald door het fabricageproces. Het 
bereiden van kunststof composieten heeft 
wel iets weg van het werk van een topkok. 
Voor een hechtere binding tussen vezels 
en hars gebruiken fabrikanten tegen-
woordig speciale hulpstoffen, waaronder 
een vleugje koppelingsreagens. Doordat 
deze stof een chemische brug slaat tus-
sen vezels en hars verbeteren de materi-
aaleigenschappen. De chemische achter-
grond van het koppelingsreagens blijft 
het geheim van de kok. Fabrikanten geven 
de samenstelling niet prijs. Maar het is 
wel bekend dat ze vaak gebruikmaken 
van silanen, titanaten, zirconaten en orga-
nische zuur-chroom-chloride-complexen. 
Silanen (SinH2n+2) reageren bijvoorbeeld 
met functionele groepen in de hars (vinyl, 
amino, epoxy) en ook met glas en vormen 
daarmee een chemische brug. Soms wor-
den de vezels al vóór de menging met de 
hars geïmpregneerd met een koppelings-
reagens.

ÉÉn procEsstap

Het vervaardigen van voorwer-
pen uit kunststof composieten is 

arbeidsintensief. De productietechnieken 
bestaan gewoonlijk uit een groot aantal 
repeterende (en vaak handmatige) stap-
pen: vezels vlechten, weven of breien, op 
maat snijden, inleggen en bewerken met 
hars. Behoorlijk bewerkelijk en daardoor 
ook duur.

TU Delft doet daarom samen met com-
posietbedrijven onderzoek naar goedko-
pere en snellere productieprocessen. Dat 
heeft geresulteerd in de ontwikkeling 
van een fabricageproces van één stap. 
Bijvoorbeeld de zogeheten filament win
dingtechniek waarbij vezels worden geïm-
pregneerd met hars en met behulp van 
een mal gewonden in de specifieke vorm 
van het eindproduct. De methode wordt 
succesvol toegepast voor de productie 
van valhelmen. Desgewenst kan men 
het eindproduct voorzien van een extra 
coating om het oppervlak gladder of glan-
zender te maken. 

Een composiet-robot moet ervoor zor-
gen dat de productie efficiënter en snel-
ler wordt. TU Delft werkt samen met 
het bedrijf Infinious aan een geautomati-

hoe hoger de eisen zijn die aan een product 
worden gesteld, hoe duurder het materiaal 

mag zijn. Voor een vliegtuig liggen de kosten per 
kg composietmateriaal boven de 20 euro. Voor een 
auto is dat te duur, daar geldt een maximum mate-
riaalprijs van enkele euro’s per kg. toch maakten 
mclaren, ferrari, lamborghini en porsche al een 
speciale serie auto’s die volledig bestaan uit compo-
siet. en in japan wordt serieus onderzocht om ook 
meer gangbare auto’s helemaal van koolstofvezel-
versterkt composiet te gaan maken. Dat kan 400 kg 
per auto schelen, wat dus een flinke besparing op de 
brandstofrekening betekent. een belangrijke opgave 
is nog het versnellen van het verwerkingsproces van 
de composieten. Dat duurt nu nog te lang om de 
lopende band bij te houden waar de auto’s om de 
paar minuten vanaf rollen.              |

Wat iS duur?

Door een leeg luchtkussen onder een gekantelde 
vrachtwagen te leggen en op te blazen, wordt 

zelfs een tientonner weer rechtop gezet. De kussens 
van aramideversterkt rubber zijn enkele centimeters 
dik, zodat een luchtdruk van 8 bar geen probleem 
is. Dat is voldoende om een truck van 40 ton op te 
tillen.                |

lucHtige lift
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seerde productiemal. Daarmee worden de 
wielen van een koolstofcomposiet racefiets 
in één productiestap gemaakt. De vezels 
worden automatisch gevormd, gemengd 
met hars en vervolgens samen uitgehard. 
Het ultieme doel is om binnen enkele 
minuten de hars te injecteren en uit te 
laten harden. Thermoharders lenen zich 
hier goed voor. De polymerisatie van deze 
kunststof vindt plaats tijdens de fabricage 
van het eindproduct. Maar de onderzoe-
kers willen graag thermoplastisch mate-
riaal toepassen. Dat is als eindproduct 
gemakkelijker te vormen, te repareren en 
te hergebruiken. Verwerken van de meer 
viskeuze thermoplastische harsen vraagt 
echter een behoorlijke procesverandering. 
De thermoplasten moeten in het nieuwe 
proces net zoals thermoharders, als mono-
meer – dus in nog niet gepolymeriseer-
de, vloeibare vorm –  worden gedoseerd 
samen met een initiator. Dat betekent een 
ingrijpende aanpassing. De bereiding van 
thermoplasten gebeurt normaal gesproken 
in een chemische fabriek, soms bij hoge 
temperaturen en drukken en met hulp 
van oplosmiddelen. De materiaalweten-
schappers moeten het dus voor elkaar zien 
te krijgen om deze complexe chemische 
fabriek te vertalen naar een kleinschalig en 
controleerbaar proces voor bereiding van 
composieten in een mal.

ingEBouwdE intElligEntiE

De vezels vormen in feite de ‘domme 
kracht’ van een composiet. Maar 

moderne ICT en microprocestechno-
logie brengen daar verandering in. 
Onderzoekers werken bijvoorbeeld aan 
composietvezels met ingebouwde sen-
soren om de spanning in het materiaal 

te registreren. In bouwwerken gemaakt 
van deze smart composites kunnen op die 
manier zwakke plekken worden opge-
spoord. Nog een stapje verder gaan de 
composietmaterialen die zichzelf kunnen 
repareren. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van holle vezels waarin microcapsules 
gevuld met harscomponenten zijn aange-
bracht. Bij beschadiging breken de capsu-
les open, waardoor de hars en de harder 
vrijkomen. Op die manier wordt de scha-
de op de kapotte plek meteen hersteld. 

zacHt maar oErstErk

Elastomeren, zoals synthetisch rubber, 
zijn de zachtste polymeren die er 

bestaan. Toch zijn ze na speciale bewer-
king ook geschikt voor gebruik in com-
posieten. Bij het vulkaniseren van rub-
ber worden bijvoorbeeld zwavelbruggen 
gemaakt tussen de polymeerketens, waar-
door de polymeer veel vormvaster wordt. 
Menging van gevulkaniseerd rubber met 
roet en katoen levert de welbekende rub-
berbanden op. Tegenwoordig bestaan 
autobanden uit tientallen componenten 
en worden ze verstevigd met polyester, 
polyamide en staaldraad. Maar de toepas-
sing van rubbercomposiet is nog altijd  
de basis.

Inmiddels zijn zeer geavanceerde toe-
passingen van dergelijke elastomeren 
gerealiseerd. In combinatie met ultralich-
te vezels ontstaan zeer sterke en uiterst 
flexibele composieten die  opblaasbaar 
zijn. Zo worden composieten van buta-
dieenrubber met roet en aramidevezel 
gebruikt voor de fabricage van enorme 
luchtkussens. Deze worden toegepast als 
hefkussen om gekantelde vrachtwagens 
recht te zetten, verongelukte vliegtuigen 
te bergen of vernielde gebouwen op te 
ruimen na een aardbeving. Ook is het 
opblaasbare composietmateriaal geschikt 
voor het snel bouwen van bruggen en 
huizen na een ramp.         |

De ANWB had in het voorjaar van 2010 
een primeur met ’s werelds eerste com-

mercieel geproduceerde product van biobased 
composiet. Het bedrijf NPSP Composieten 
ontwikkelde het materiaal. Hierin worden 
natuurlijke vezels toegepast zoals jute, kokos 
en hennep. De biohars wordt gemaakt van 
natuurlijke oliën, melkzuur of restproducten 
van de suikerindustrie.
Vergeleken met synthetische vezels is de 
productie van natuurlijke vezels energiezui-
niger en voor de hechting aan de hars zijn 
minder chemicaliën nodig. Het materiaal 
is nog niet geschikt voor hoogwaardige 
toepassing, en bovendien nog relatief duur. 
Maar vezels van hennep of vlas hebben het 
natuurlijke voordeel boven glasvezel dat ze 
een flink stuk lichter zijn. Interessant voor 
de transportsector, want hierdoor kan het 
brandstofverbruik – en dus de CO2-uit-
stoot –  worden verminderd. 
Ook als afval is biobased composiet minder 
belastend voor het milieu, want het kan wor-
den ingezet als brandstof om energie op te 
wekken. Glasvezelversterkte composieten 
worden daarentegen vermalen tot vulstof of 
in ergste geval gestort.             |

slimme composieten kunnen materialen herstel-
len. op de plek van een scheur breken capsules 

met hars open, waarna de helende hars vrijkomt. 
in combinate met een katalysator vindt vervolgens 
polymerisatie plaats en het nieuw gevormde mate-
riaal dicht het gat. onder een elektronenmicroscoop 
is zichtbaar hoe de harsbolletjes bewegen naar de 
scheur.                |

scheurtje

katalysator

hars

Slimme pleiSter op de Wonde

Het verbeteren van topprestaties in de sport blijft voor 
materiaalwetenschappers een enorme inspiratiebron. 

Met het oog op een gouden plak, trakteerde schoenprodu-
cent Adidas de in 2008 vigerende Olympisch kampioen op 
de 400 m, de atleet Jeremy Wariner, op een paar hightech 
spikes. De kunststof zolen van de schoenen met speciale 
spikes werden over de gehele lengte voorzien van kool-
stofbuisjes van nanoformaat. Dit maakte de lichtgewicht 
schoenen 20 keer zo sterk als staal. Het hightech materiaal 
bood de atleet ook meer stabiliteit, een betere torsie en een 
minimum aan energieverlies. Wariner won zilver.        |

koolStof nanobuiSjeS

milieuvriendelijk
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voor op sChool
 1. Hout is een natuurlijke composiet van lignine en cellulose. 

Hout is gevoelig voor vocht en warmte. Leg uit met struc-
tuurformules waardoor vooral cellulose vochtgevoelig is.

 2. Waarom zijn thermoplasten beter geschikt voor bewerking 
tot plastic voorwerpen met behulp van de spuitgiettechniek 
dan thermoharders?

 3. Wat zijn de belangrijkste structuurverschillen tussen een 
thermoharder en een thermoplast?

 4. Leg aan de hand van structuurformules uit waardoor epoxy-
harsen beter bestand zijn tegen vocht dan polyesters.

 5. Aramidevezels in combinatie met epoxyhars is een veel 
gebruikt kunstof composiet. Uit welke twee verbindingen 
is via een polycondensatiereactie para-aramide (poly-para-
fenyleen tereftalamide) te maken?

 6. Geef met structuurformules weer hoe styreen fungeert als 
crosslinker in een polyester gemaakt met maleïnezuur.

 7. Wat is het karakteristieke onderscheid tussen een polycon-
densatiereactie en een polyadditiereactie?

 8. Noteer in structuurformules de reacties tussen epichloor-
hydrine en bisfenol A.

 9. Geef in structuurformules de vernetting van een epoxyhars 
door de reactie tussen de epoxyhars en 1,4-butaandizuur.

 10. Silanen lijken veel op alkanen. Si staat onder C in het perio-
diek systeem. Geef twee overeenkomsten en twee verschil-
len tussen methaan (CH4) en silaan (SiH4).
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Dyneema® is een door DSM ontwikkelde kunststofvezel op basis 
van polyetheen. De zeilsters De Koning en Berkhout wonnen met 
hun Dyneema boot een zilveren Olympische medaille tijdens de 

Zomerspelen in China.
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