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Therefore, more efforts are required to address these problems. For example, diacids 
can be used to improve the atom efficiency, green solvents such as ionic liquids and 
supercritical CO2 can be employed as the reaction media, more robust and thermal 
stable enzymes should be developed for enzymatic polymerizations, improved and 
optimal processes should be explored for the production of diverse biobased 
monomers with high purity and low price, and so on. 

At present, enzymatic polymerizations have already been poised for use in 
commercial process to prepare polymers targeted for cosmetic and medical 
applications. However, polymers including biobased polymers are still 
predominately produced via conventional approaches; and biobased polymers only 
represent a 2 % share of polymer production in 2013. However, due to the fast 
development of biotechnologies and enzymatic polymerization techniques, and the 
increased realization of the great benefits that enzymatic polymerizations and 
biobased monomers have to offer, there will be more highly value-added specialty 
biobased polymers produced commercially via biocatalytic approach in the near 
future. However, for the production of biobased commodity polymers, engineering 
plastics and high performance polymers, the commercial enzymatic process is 
promising but still has a long way to go, considering the high efficiency and low cost 
of the current pathways to the petrol-based counterparts. 

 

Samenvatting 
“Groen” is tegenwoordig bijna overal een hot topic, van retail, tot universiteiten, en 
industrie. Het bereiken van groen is een algemene doelstelling geworden. Echter, 
veel polymeren worden doorgaans niet als “groen” beschouwd. Integendeel, ze 
worden vaak geassocieerd met enorme energieconsumptie en flinke 
vervuilingsproblemen (zie bijv. de “plasticsoep”). Drie verschillende elementen 
spelen een rol bij het bereiken van groene polymeren: 

(1)  het gebruik van groene ruwe materialen, katalysatoren en oplosmiddelen, 

(2)  productieprocessen moeten milieuvriendelijk zijn, en 

(3)  duurzame polymeren met een lage carbon footprint, via bijvoorbeeld biologisch 
afbreekbare polymeren, polymeren die kunnen worden gerecycled of een kleine 
invloed hebben op het milieu bij afvoer. 

Door gebruik te maken van biobased monomeren in enzymatische polymerisaties, 
kan er aan veel van deze voordelige groene aspecten worden voldaan (Schema 1). 
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van zowel monomeren als enzymatische 
katalysatoren die zijn afgeleid van biomassa. Daarnaast zijn enzymatische 
polymerisaties schoon en energiebesparend en het eindproduct zal niet door giftige 
afvalstoffen worden vervuild. Daarom is de synthese van hernieuwbare polymeren 
via enzymatische polymerisatie van biobased monomeren een mogelijkheid voor het 
bereiken van groene polymeren en een toekomstige, duurzame kunststofindustrie, 
welke uiteindelijk een belangrijke rol zal spelen bij het realiseren en behouden van 
een groene en duurzame maatschappij. 

In dit onderzoek hebben we de enzymatische polymerisatie van verschillende 
combinaties van (potentiële) biobased monomeren onder milde condities 
onderzocht, gebruik makend van Novozym® 435 als biokatalysator (een 
geïmmobiliseerde variant van Candida antarctica lipase b, ook wel CALB). De 
gebruikte monomeren waren alifatische dizuren, diesters, diolen en polyolen, 
furaanmonomeren en alifatische diamines. Novozym® 435 werd verkozen boven 
andere lipasen, omdat het een breed scala aan substraten kan accepteren, een stabiele 
werking heeft en diverse reactiecondities tolereert. Wij zijn erin geslaagd 
verschillende biobased polymeren te synthetiseren, waaronder verzadigde alifatische 
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polyesters, onverzadigde alifatische polyesters, furaan-houdende polyesters en 
furaan-houdende polyamides. 

 

Schema 1. Polymeren gaan nog groener: synthese van biobased polyesters en 
polyamides via een biokatalytische benadering - enzymatische 
polymerisatie van biobased monomeren welke van hernieuwbare 
bronnen zijn afgeleid. 

Alifatische polyesters zijn (potentiële) biobased polymeren met diverse 
aantrekkelijke eigenschappen, zoals biologische afbreekbaarheid, biocompatibiliteit 
en mogelijk bioresorbabiliteit. We hebben succesvol een aantal verzadigde 
alifatische polyesters gemaakt: polybutyleendicarboxylaten via de enzymatische 
polymerisatie van 1,4-butaandiol en enkele dizuurethylesters met verschillende 
ketenlengtes (n = 2, 3, 4, 6, 8 en 10; het aantal methyleeneenheden in het 
dizuurfragment), door gebruik te maken van een tweetraps methode in difenylether 
bij 80 °C (zie Hoofdstuk 4). Polybutyleendicarboxylaten met hoge 
molecuulgewichten werden verkregen, �������’s variërend tot 94000 g/mol. We hebben 
gevonden dat een toename in de ketenlengte van n = 2 tot 4 tot 
polybutyleendicarboxylaten met significant hogere molecuulgewichten leidde, 
hoewel bij het verder verhogen van de ketenlengte (n = 4 tot 10) het molecuulgewicht 
van de gevormde polybutyleendicarboxylaten  afnam. Daarbij gaf enzymatische 
polymerisatie met diethylsuccinaat (n = 2) eindproducten met het laagste 
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molecuulgewicht. Dit resultaat suggereert dat CALB de voorkeur geeft aan 
dizuurethylesters met ketenlengtes groter dan 2 (n > 2) en dat onder de geteste groep 
dizuurethylesters CALB de hoogste specificiteit heeft voor diethyladipaat (n = 4). 

Itaconaat-gebaseerde alifatische polyesters zijn interessante biobased polymeren, 
omdat de hoofdketen C=C bindingen bevat welke onder invloed van licht kunnen 
worden vernet. Door de lage reactiviteit van itaconaat en het voorkomen van 
vernetting van de C=C bindingen bij verhoogde temperaturen of door 
metaalkatalysatoren, is het normaal gesproken een behoorlijke uitdaging om 
itaconaat-gebaseerde polyesters via de gebruikelijke methoden te synthetiseren. 
Door gebruik te maken van enzymatische polymerisatie zijn we er toch in geslaagd 
om verscheidene itaconaat-bevattende onverzadigde polyesters te maken: 
poly(butyleendicarboxylaat-co-itaconaat) via 1,4-butaandiol, dimethylitaconaat en 
dizuurethylesters van verschillende ketenlengtes (Hoofdstukken 2 - 4). 

Eerst hebben we de effecten van de polymerisatiecondities op de tweetraps 
enzymatische polymerisatie van diethylsuccinaat, itaconaat en 1,4-butaandiol in 
oplossing bestudeerd (Hoofdstuk 2). Met de vastgestelde route kon 
poly(butyleensuccinaat-co-itaconaat) (PBSI) met ������� ’s tot 22600 g/mol worden 
gemaakt. Hierbij kon echter een maximum van ~ 25 mol % itaconaat in de 
eindproducten worden opgenomen. 

Vervolgens hebben we de enzymatische synthese van PBSI bekeken door zowel 
gebruik te maken van verschillende monomeersubstraten als het toepassen van 
verschillende polymerisatiemethoden (Hoofdstuk 3). Ondanks het variëren van de 
methode leverde de enzymatische polycondensatie van barnsteenzuur, itaconzuur en 
1,4-butaandiol slechts oligomeren met �������’s van ongeveer 500 - 1500 g/mol op. 
Door de ongeactiveerde dizuren te vervangen door alkyldiesters werd het mogelijk 
om PBSI’s met verscheidene molaire composities en significant hogere 
molecuulgewichten (tot 28300 g/mol) te maken. Bovendien hebben we gevonden dat 
azeotropische polymerisatie in een mengsel van cyclohexaan en tolueen het 
geschiktste medium was voor de synthese van hoogmoleculaire PBSIs met gewenste 
samenstelling. De tweetraps enzymatische polymerisatie in difenylether leverde 
hoogmoleculaire PBSIs, maar met minder dan 30 mol % itaconaat. Aan de andere 
kant leverde tweetraps enzymatische polymerisatie in de smelt PBSI’s met chemisch 
controleerbare samenstelling, maar lage molecuulgewichten. Daarnaast liet 13C-
NMR zien dat afhankelijk van de polymerisatiemethode verschillende 
microstructuren in het eindproduct aanwezig waren. De vorming van I-B-I-3 
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polyesters, onverzadigde alifatische polyesters, furaan-houdende polyesters en 
furaan-houdende polyamides. 

 

Schema 1. Polymeren gaan nog groener: synthese van biobased polyesters en 
polyamides via een biokatalytische benadering - enzymatische 
polymerisatie van biobased monomeren welke van hernieuwbare 
bronnen zijn afgeleid. 

Alifatische polyesters zijn (potentiële) biobased polymeren met diverse 
aantrekkelijke eigenschappen, zoals biologische afbreekbaarheid, biocompatibiliteit 
en mogelijk bioresorbabiliteit. We hebben succesvol een aantal verzadigde 
alifatische polyesters gemaakt: polybutyleendicarboxylaten via de enzymatische 
polymerisatie van 1,4-butaandiol en enkele dizuurethylesters met verschillende 
ketenlengtes (n = 2, 3, 4, 6, 8 en 10; het aantal methyleeneenheden in het 
dizuurfragment), door gebruik te maken van een tweetraps methode in difenylether 
bij 80 °C (zie Hoofdstuk 4). Polybutyleendicarboxylaten met hoge 
molecuulgewichten werden verkregen, �������’s variërend tot 94000 g/mol. We hebben 
gevonden dat een toename in de ketenlengte van n = 2 tot 4 tot 
polybutyleendicarboxylaten met significant hogere molecuulgewichten leidde, 
hoewel bij het verder verhogen van de ketenlengte (n = 4 tot 10) het molecuulgewicht 
van de gevormde polybutyleendicarboxylaten  afnam. Daarbij gaf enzymatische 
polymerisatie met diethylsuccinaat (n = 2) eindproducten met het laagste 
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molecuulgewicht. Dit resultaat suggereert dat CALB de voorkeur geeft aan 
dizuurethylesters met ketenlengtes groter dan 2 (n > 2) en dat onder de geteste groep 
dizuurethylesters CALB de hoogste specificiteit heeft voor diethyladipaat (n = 4). 

Itaconaat-gebaseerde alifatische polyesters zijn interessante biobased polymeren, 
omdat de hoofdketen C=C bindingen bevat welke onder invloed van licht kunnen 
worden vernet. Door de lage reactiviteit van itaconaat en het voorkomen van 
vernetting van de C=C bindingen bij verhoogde temperaturen of door 
metaalkatalysatoren, is het normaal gesproken een behoorlijke uitdaging om 
itaconaat-gebaseerde polyesters via de gebruikelijke methoden te synthetiseren. 
Door gebruik te maken van enzymatische polymerisatie zijn we er toch in geslaagd 
om verscheidene itaconaat-bevattende onverzadigde polyesters te maken: 
poly(butyleendicarboxylaat-co-itaconaat) via 1,4-butaandiol, dimethylitaconaat en 
dizuurethylesters van verschillende ketenlengtes (Hoofdstukken 2 - 4). 

Eerst hebben we de effecten van de polymerisatiecondities op de tweetraps 
enzymatische polymerisatie van diethylsuccinaat, itaconaat en 1,4-butaandiol in 
oplossing bestudeerd (Hoofdstuk 2). Met de vastgestelde route kon 
poly(butyleensuccinaat-co-itaconaat) (PBSI) met ������� ’s tot 22600 g/mol worden 
gemaakt. Hierbij kon echter een maximum van ~ 25 mol % itaconaat in de 
eindproducten worden opgenomen. 

Vervolgens hebben we de enzymatische synthese van PBSI bekeken door zowel 
gebruik te maken van verschillende monomeersubstraten als het toepassen van 
verschillende polymerisatiemethoden (Hoofdstuk 3). Ondanks het variëren van de 
methode leverde de enzymatische polycondensatie van barnsteenzuur, itaconzuur en 
1,4-butaandiol slechts oligomeren met �������’s van ongeveer 500 - 1500 g/mol op. 
Door de ongeactiveerde dizuren te vervangen door alkyldiesters werd het mogelijk 
om PBSI’s met verscheidene molaire composities en significant hogere 
molecuulgewichten (tot 28300 g/mol) te maken. Bovendien hebben we gevonden dat 
azeotropische polymerisatie in een mengsel van cyclohexaan en tolueen het 
geschiktste medium was voor de synthese van hoogmoleculaire PBSIs met gewenste 
samenstelling. De tweetraps enzymatische polymerisatie in difenylether leverde 
hoogmoleculaire PBSIs, maar met minder dan 30 mol % itaconaat. Aan de andere 
kant leverde tweetraps enzymatische polymerisatie in de smelt PBSI’s met chemisch 
controleerbare samenstelling, maar lage molecuulgewichten. Daarnaast liet 13C-
NMR zien dat afhankelijk van de polymerisatiemethode verschillende 
microstructuren in het eindproduct aanwezig waren. De vorming van I-B-I-3 
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hoogmoleculaire materialen met gewenste compositie mogelijk te maken. CALB is 
blijkbaar in staat om meer I-B-I-3 microstucturen te vormen in een door 
azeotropische destillatie verkregen mengsel van cyclohexaan en tolueen. 

Na vervanging van diethylsuccinaat (n = 2) door andere dizuurethylesters met 
relatief langere ketenlengtes (n = 3 - 10) resulteerde tweetraps enzymatische 
polymerisatie echter in een serie van onverzadigde alifatische polyesters met 
gewenste samenstelling en hoge �������’s tot 57900 g/mol (Hoofdstuk 4). Het molaire 
percentage itaconaat in de onverzadige polyesters kon worden gevarieerd van 0 tot 
35 % door de voedingsverhouding monomeer aan te passen. Alle C=C bindingen 
werden behouden in de gesynthetiseerde polyesters. Een hogere voedingsverhouding 
itaconaat gaf over het algemeen lagere molecuulgewichten; toch gaf 
diethyldodecaandioaat, het comonomeer met de langste koolstofketen (n = 10) onder 
de geteste dizuurethylesters, eindproducten met hogere molecuulgewichten bij 
verhoging van de verhouding itaconaat. Daarbij konden de verkregen 
itaconaathoudende polyesters onder invloed van warmte (Hoofdstuk 3) of licht 
(Hoofdstuk 4) worden vernet. 

Op basis van Hoofdstukken 2 – 4 kan worden geconcludeerd dat enzymatische 
polymerisatie een veelzijdige en krachtige benadering is voor de productie van zowel 
verzadigde als onverzadigde alifatische polyesters. De verkregen alifatische 
polyesters bevatten echter lage waarden voor de Tg (≤ -30 °C) en Tm (≤ 115 °C). 
Voor toepassingen die een hogere Tm en Tg vergen hebben we een robuuste 
biokatalytische methode ontwikkeld voor de bereiding van semi-aromatische 
polymeeranalogen. De verkregen furaan polyesters en polyamides hebben Tg’s tot 
120 °C en Tm’s tot 160 °C (Hoofdstukken 5 – 7). 

We hebben de enzymatische polymerisatie van 2,5-bis(hydroxymethyl)furaan 
(BHMF) en verschillende dizuurethylesters bestudeerd, gebruik makend van de 
tweetraps methode in difenylether bij 80 °C (Hoofdstuk 5). Laagmoleculaire 
BHMF-houdende polyesters (������� ’s van ongeveer 1800 - 2900 g/mol) werden 
hiermee geproduceerd. Een kinetische studie in combinatie met MALDI-ToF MS 
liet zien dat gedurende de polymerisatie ether eindgroepen werden gevormd, welke 
verantwoordelijk zijn voor de lage polymerisatiegraad. 

Verder konden 2,5-furaandicarbonzuur-gebaseerde (FDCA) furaan-alifatische 
polyesters succesvol worden gemaakt via de enzymatische polymerisatie van 
dimethyl FDCA en verschillende alifatische diolen, met behulp van een 
temperatuurgevarieerde tweetraps methode in difenylether bij 80 - 140 °C 
(Hoofdstuk 6). Deze FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters zijn duurzame 
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alternatieven voor semi-aromatische polyesters en kunnen commercieel erg 
interessant zijn als vervanging voor commodity plastics en engineering 
thermoplasten. Hoogmoleculaire FDCA-gebaseerde polyesters werden verkregen 
(�������’s tot 100000 g/mol), wat gewoonlijk lastig is te behalen via enzymgebaseerde 
processen. Niet eerder is er gerapporteerd dat dusdanig hoge molecuulgewichten 
kunnen worden behaald via enzymatische polymerisatietechnieken, hoewel dit 
gangbare waarden zijn bij stapgroeipolymerisaties wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van organometaalkatalysatoren en hoge temperaturen (150 - 280 °C). 
Bovendien hebben we gevonden dat CALB de voorkeur geeft aan lange, lineaire 
alkaan-α,ω-alifatische diolen (n > 3). Uiteindelijk komen de kristallisatie en 
thermische eigenschappen van de FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters 
goed overeen met hun op oil-based equivalenten. 

Nog indrukwekkender is het feit dat we succesvol hoogmoleculaire FDCA-
gebaseerde furaan-alifatische polyamides hebben kunnen synthetiseren via 
enzymatische polymerisatie van dimethyl FDCA en 1,8-octaandiamine, gebruik 
makend van een eentraps methode in tolueen bij 60 – 100 °C of een 
temperatuurgevarieerde tweetraps methode in difenylether bij 80 – 140 °C 
(Hoofdstuk 7). De FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyamides kunnen worden 
toegepast als veelbelovende duurzame alternatieven voor oil-based polyftalamides 
(semi-aromatische polyamides), engineering thermoplasten en high performance 
kunststoffen. De enzymatische polymerisatie gaf poly(octamethyleenfuraanamide) 
(PA 8,F) met een erg hoge ������� tot 54000 g/mol. Dit is de eerste keer dat FDCA-
gebaseerde polyamides succesvol zijn bereid via een enzymatisch proces, en 
daarnaast zijn de behaalde molecuulgewichten een veelvoud hoger dan die behaald 
via smeltpolycondensatie, de belangrijkste route voor de synthese van dergelijke 
materialen waarbij hoge temperaturen van boven 200 °C gebruikelijk zijn. 
Vergeleken met zijn oil-based equivalent, poly(octamethyleentereftalamide) (PA 
8,T),  heeft het verkregen FA 8,F bovendien een vergelijkbare Tg en Td, een 
vergelijkbare kristalstructuur, maar een lagere Tm. 

Daarnaast hebben we structuur-eigenschap relaties vastgesteld voor deze nieuwe 
biobased polyesters door de thermische en kristaleigenschappen met een serie 
relevante polymeren te vergelijken. We hebben kunnen aantonen dat de kristalliniteit 
en de Tm van de gesynthetiseerde alifatische polyesters en BHMF-gebaseerde 
polyesters over het algemeen toenemen bij een toename van het in de hoofdketen 
ingebouwde aantal methyleeneenheden. Dit betekent dat de alifatische polyesters en 
BHMF-gebaseerde polyesters met een groter aantal methyleeneenheden beter 
kunnen kristalliseren. Hier staat echter tegenover dat een tegenovergestelde trend 
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hoogmoleculaire materialen met gewenste compositie mogelijk te maken. CALB is 
blijkbaar in staat om meer I-B-I-3 microstucturen te vormen in een door 
azeotropische destillatie verkregen mengsel van cyclohexaan en tolueen. 

Na vervanging van diethylsuccinaat (n = 2) door andere dizuurethylesters met 
relatief langere ketenlengtes (n = 3 - 10) resulteerde tweetraps enzymatische 
polymerisatie echter in een serie van onverzadigde alifatische polyesters met 
gewenste samenstelling en hoge �������’s tot 57900 g/mol (Hoofdstuk 4). Het molaire 
percentage itaconaat in de onverzadige polyesters kon worden gevarieerd van 0 tot 
35 % door de voedingsverhouding monomeer aan te passen. Alle C=C bindingen 
werden behouden in de gesynthetiseerde polyesters. Een hogere voedingsverhouding 
itaconaat gaf over het algemeen lagere molecuulgewichten; toch gaf 
diethyldodecaandioaat, het comonomeer met de langste koolstofketen (n = 10) onder 
de geteste dizuurethylesters, eindproducten met hogere molecuulgewichten bij 
verhoging van de verhouding itaconaat. Daarbij konden de verkregen 
itaconaathoudende polyesters onder invloed van warmte (Hoofdstuk 3) of licht 
(Hoofdstuk 4) worden vernet. 

Op basis van Hoofdstukken 2 – 4 kan worden geconcludeerd dat enzymatische 
polymerisatie een veelzijdige en krachtige benadering is voor de productie van zowel 
verzadigde als onverzadigde alifatische polyesters. De verkregen alifatische 
polyesters bevatten echter lage waarden voor de Tg (≤ -30 °C) en Tm (≤ 115 °C). 
Voor toepassingen die een hogere Tm en Tg vergen hebben we een robuuste 
biokatalytische methode ontwikkeld voor de bereiding van semi-aromatische 
polymeeranalogen. De verkregen furaan polyesters en polyamides hebben Tg’s tot 
120 °C en Tm’s tot 160 °C (Hoofdstukken 5 – 7). 

We hebben de enzymatische polymerisatie van 2,5-bis(hydroxymethyl)furaan 
(BHMF) en verschillende dizuurethylesters bestudeerd, gebruik makend van de 
tweetraps methode in difenylether bij 80 °C (Hoofdstuk 5). Laagmoleculaire 
BHMF-houdende polyesters (������� ’s van ongeveer 1800 - 2900 g/mol) werden 
hiermee geproduceerd. Een kinetische studie in combinatie met MALDI-ToF MS 
liet zien dat gedurende de polymerisatie ether eindgroepen werden gevormd, welke 
verantwoordelijk zijn voor de lage polymerisatiegraad. 

Verder konden 2,5-furaandicarbonzuur-gebaseerde (FDCA) furaan-alifatische 
polyesters succesvol worden gemaakt via de enzymatische polymerisatie van 
dimethyl FDCA en verschillende alifatische diolen, met behulp van een 
temperatuurgevarieerde tweetraps methode in difenylether bij 80 - 140 °C 
(Hoofdstuk 6). Deze FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters zijn duurzame 
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alternatieven voor semi-aromatische polyesters en kunnen commercieel erg 
interessant zijn als vervanging voor commodity plastics en engineering 
thermoplasten. Hoogmoleculaire FDCA-gebaseerde polyesters werden verkregen 
(�������’s tot 100000 g/mol), wat gewoonlijk lastig is te behalen via enzymgebaseerde 
processen. Niet eerder is er gerapporteerd dat dusdanig hoge molecuulgewichten 
kunnen worden behaald via enzymatische polymerisatietechnieken, hoewel dit 
gangbare waarden zijn bij stapgroeipolymerisaties wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van organometaalkatalysatoren en hoge temperaturen (150 - 280 °C). 
Bovendien hebben we gevonden dat CALB de voorkeur geeft aan lange, lineaire 
alkaan-α,ω-alifatische diolen (n > 3). Uiteindelijk komen de kristallisatie en 
thermische eigenschappen van de FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters 
goed overeen met hun op oil-based equivalenten. 

Nog indrukwekkender is het feit dat we succesvol hoogmoleculaire FDCA-
gebaseerde furaan-alifatische polyamides hebben kunnen synthetiseren via 
enzymatische polymerisatie van dimethyl FDCA en 1,8-octaandiamine, gebruik 
makend van een eentraps methode in tolueen bij 60 – 100 °C of een 
temperatuurgevarieerde tweetraps methode in difenylether bij 80 – 140 °C 
(Hoofdstuk 7). De FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyamides kunnen worden 
toegepast als veelbelovende duurzame alternatieven voor oil-based polyftalamides 
(semi-aromatische polyamides), engineering thermoplasten en high performance 
kunststoffen. De enzymatische polymerisatie gaf poly(octamethyleenfuraanamide) 
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werd gevonden in de gesynthetiseerde FDCA-gebaseerde furaan-alifatische 
polyesters. De Tg van de geteste alifatische polyesters en BHMF-gebaseerde 
polyesters liet een parabolische trend als functie van het aantal methyleeneenheden 
zien: eerst nam de Tg af bij toename van het aantal methyleeneenheden, terwijl na 
een bepaalde hoeveelheid een kritiek punt werd bereikt, waarna de Tg weer toenam. 
Bij de geteste FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters werd slechts een 
afname van de Tg met toenemend aantal methyleeneenheden gevonden. Overigens 
had het aantal methyleeneenheden in de polyesterketens geen significante invloed 
op hun thermische stabiliteit. 

De gesynthetiseerde biobased polyesters zijn veelbelovende alternatieven voor hun 
op oil-based equivalenten, welke ieder op hun beurt allemaal een grote diversiteit 
aan toepassingen bieden (Tabel 1).  

De verkregen verzadigde alifatische polyesters kunnen worden gebruikt als 
commodity plastics en vezels, ook in biomedische toepassingen. Het in dit 
proefschrift beschreven volledig biobased polybutyleensuccinaat (PBS) zou 
bijvoorbeeld het huidige oil-based PBS en gedeeltelijk biobased PBS kunnen 
vervangen, welke beide worden toegepast als verpakkingsmateriaal, 
bodembedekking, vezels, textiel, polymeermatrices, composieten, bio-afbreekbare 
medicijnomhulsels, enz. 

De itaconaat-gebaseerde onverzadigde polyesters kunnen hun weg bijvoorbeeld 
vinden als vervangers voor andere onverzadigde polyesters afgeleid van oil-based 
onverzadigde dizuren, zoals maleïnezuur, fumaarzuur en glutaconzuur. Deze 
biobased onverzadigde alifatische polyesters kunnen worden toegepast als 
thermoharders voor de vervaardiging van versterkte kunststoffen en coatings, en 
hebben mogelijk biomedische en farmaceutische toepassing in bijvoorbeeld 
hechtdraad, botschroeven, platformen voor weefselkweek en systemen voor 
medicijnafgifte. 

De FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyesters kunnen worden ingezet als 
duurzame vervangers voor de huidige tereftaalzuur- (TPA) en isoftaalzuur- (IPA) 
gebaseerde semi-aromatische polyesters, twee veelvuldig toegepaste commodity en 
engineering plastics. Polybutyleenfuranoaat (PBF) is bijvoorbeeld een biobased 
alternatief voor polybutyleentereftalaat (PBT), een vaak gebruikt materiaal in de 
auto-industrie (onderdelen voor elektronische componenten, in- en exterieur), 
elektronica-industrie, consumentenproducten (elektronische handapparaten en 
gereedschap), in cosmetica, etc. 
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Het gesynthetiseerde FDCA-gebaseerde furaan-alifatische polyamide, PA 8,F, is een 
groen polymeer analoog aan het op oil-based PA 8,T, wat kan worden gebruikt als 
engineering plastic en high performance materiaal in diverse industriële gebieden, 
zoals in de auto-industrie (motoronderdelen en plastic-rubber composieten), 
machinerie en apparatenindustrie (vervanging van zware metalen), elektronica-
industrie (LED’s en kabelomhulsels), olie-industrie (gaspijpen en aanvoerlijnen), 
enz. 

Tabel 1.  De in dit onderzoek via enzymatische polymerisatie gesynthetiseerde 
biobased polymeren en hun mogelijke toepassingen 

Gesynthetiseerd, biobased polymeer Type polymeer Te vervangen polymeer Mogelijke toepassingen 

Een serie polybutyleendicarboxylaten, 

met inbegrip van polybutyleensuccinaat 

Verzadigde 

alifatische polyesters 

Oil-based alifatische polyesters, met 

inbegrip van polybutyleensuccinaat 

Commodity plastics 

Vezels 

Biomedische toepassingen 

Een serie van poly(butyleendicarboxylaat-

co-itaconaat) copolymeren 

Onverzadige 

alifatische polyesters 

Onverzadigde alifatische polyesters 

gebaseerd op oil-based onverzadigde 

dizuren 

Thermohardende harsen 

Biomedische toepassingen 

Farmaceutische toepassingen 

Polybutyleenfuranoaat 

Semi-aromatische 

polyester analogen 

Polybutyleentereftalaat 

Commodity plastics 

Thermische engineering 
kunststoffen 

Poly(2,3-butyleenfuranoaat) Poly(2,3-butyleentereftalaat) 

Polyhexamethyleenfuranoaat Polyhexamethyleentereftalaat 

Polyoctamethyleenfuranoaat Polyoctamethyleentereftalaat 

Polydecamethyleenfuranoaat Polydecamethyleentereftalaat 

Polydiethyleenglycolfuranoaat Polydiethyleenglycoltereftalaat 

Polyoctamethyleenfuraanamide 
Semi-aromatische 

polyamide analogen 
Polyoctamethyleentereftalamide 

Thermische engineering 
kunststoffen 

High performance materialen 

Hoewel we in dit onderzoek hebben laten zien dat enzymatische polymerisatie een 
krachtige en groene benadering is voor de productie van verscheidene biobased 
polyesters en polyamides, heeft deze aanpak ook een aantal beperkingen en nadelen: 

(1)  de atoomefficiëntie is laag, omdat tijdens dit onderzoeksstadium diësters 
werden gebruikt; 
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(2)  er werden milieuonvriendelijke oplosmiddelen gebruikt, o.a. difenylether en 
tolueen;  

(3)  om hoogmoleculaire massa’s te behalen waren lange reactietijden benodigd; 

(4)  hoge reactietemperaturen werden gebruikt voor de enzymatische synthese van 
polymeren met een hoge Tm en lage oplosbaarheid; de katalytische activiteit 
van enzymen neemt drastisch af bij dergelijke hoge temperaturen; 

(5)  de prijs van enzymkatalysatoren is nog steeds behoorlijk hoog; 

(6)  enzymatische polymerisaties van monomeren met korte ketenlengtes zoals 1,3-
propaandiol, monomeren met secundaire hydroxylgroepen zoals isosorbide, 
2,3-butaandiol en polyolen, resulteren in laagmoleculaire producten;  

(7)  de zuiverheid en prijs van biobased monomeren blijft een probleem; 

(8)  tenslotte is op dit moment slechts een beperkte variatie aan biobased 
monomeren commercieel verkrijgbaar. 

Om deze problemen op te kunnen lossen, is meer inspanning absoluut noodzakelijk. 
Dizuren zouden bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om de atoomefficiëntie te 
verbeteren, groene oplosmiddelen zoals ionische vloeistoffen of superkritisch CO2 
zouden kunnen worden gebruikt als reactiemedium, robuustere en thermisch 
stabielere enzymen zouden moeten worden ontwikkeld voor enzymatische 
polymerisaties, verbeterde en geoptimaliseerde processen zouden moeten worden 
verkend voor de productie van diverse biobased monomeren van hoge zuiverheid en 
voor een lage prijs, enzovoort. 

Op het moment van schrijven worden enzymatische polymerisaties al overwogen 
voor de bereiding van polymeren bedoeld voor de cosmetische en medische 
industrie. Biobased polymeren worden echter nog steeds voornamelijk 
gesynthetiseerd via de gebruikelijke methodes, en daarnaast beslaan ze slechts een 
aandeel van 2 % van de totale polymeerproductie in 2013. Door snelle ontwikkeling 
van zowel de biotechnologie als enzymatische polymerisatietechnieken, en de 
toegenomen erkenning van de grote voordelen die enzymatische polymerisatie en 
biobased monomeren te bieden hebben, zullen er naar verwachting in de nabije 
toekomst meer biobased polymeren via biokatalytische processen worden 
geproduceerd. Ondanks dat een commercieel enzymatisch proces voor de productie 
van de biobased commodity plastics, engineering plastics en high performance 
kunststoffen veelbelovend is, heeft het nog een lange weg te gaan, voornamelijk door 
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de hoge efficiëntie en lage kosten van de huidige processen die leiden tot hun oil-
based equivalenten. 
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based equivalenten. 
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