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2) Korte samenvatting 
Voor ons profielwerkstuk kregen wij het onderwerp: ‘afvalstoffen als grondstoffen voor 

de chemie’. Onder begeleiding van onze expert J.C. Slootweg wilden wij een bijdrage leveren 

aan het verduurzamen van verpakkingen. Dit was naar ons idee nodig; tijdens onze 

onderzoeken zijn wij er namelijk achter gekomen hoe inefficiënt de productieketen van 

verpakkingen wel niet is. In 2018 werd in Europa 39,9% van de totale plasticproductie gebruikt 

voor verpakkingen.1 Deze verpakkingen werden vaak na enkel gebruik weggegooid; het 

systeem van verpakkingen is voornamelijk lineair en levert veel afval op. 

Vervolgens zoomden wij in op frisdrankverpakkingen. Wij kwamen hierna op het idee 

om frisdrank concentraat beschikbaar te maken voor een gemiddeld huishouden. Onze 

onderzoeksvraag werd: ‘Welk verpakkingsmateriaal en ontwerp voor frisdrank-concentraat is 

het meest geschikt voor een 100% circulaire economie?’ 

Om een antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag stelden wij eisen aan onze 

verpakking. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan naar materialen en ontwerpen. Met het 

recyclen van PET op de UvA hebben we met eigen ogen kunnen zien hoe dit plastic chemisch 

gerecycled kan worden. 

Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op de PompPEFfles. Deze fles voldoet aan al onze 

eisen en aan ons gegeven onderwerp: de afvalstoffen van de fles kunnen weer worden 

gebruikt als grondstoffen voor een nieuwe fles. 

Door het gebruik van de PompPEFfles geloven wij dat de productieketen van 

frisdrankverpakkingen circulair kan worden gemaakt en dat hierdoor de lineaire productieketen 

achterwege kan worden gelaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Rapport: ‘White paper Don’t Waste It’ (TNO) 
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3) Inleiding 
De SDG’s, kort voor: ‘Substainable 

Development Goals’, zijn zeventien doelen die gemaakt 

zijn om de wereld te verbeteren voor het jaar 2030.2 Het 

project startte op nadat de voorgaande 

‘Millenniumdoelen’ in 2015 afliepen. Op basis van 

ideeën van organisaties en individuen van over de hele 

wereld zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen’ bij elkaar 

gezet. Alle landen van de Verenigde Naties houden zich 

aan deze regels. 

In ons onderzoek richten wij ons vooral op de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen 12 en 15 op. Ons 

 
 

Afbeelding 1; De 17 SDG’s 

gekregen onderwerp: “Afval als grondstof voor de chemie” is een belangrijk onderwerp als we 

het hebben over het reduceren van de afvalberg. In de voedingsindustrie is er veel verbetering 

mogelijk. In Nederland gooien we jaarlijks zo’n 490 kilogram afval weg, daarvan is gemiddeld 

24 kilogram van plastic verpakkingen per persoon per jaar.3 Dit staat gelijk aan 860 PET- 

flessen per persoon. PET is recyclebaar maar niet biologisch afbreekbaar en PET is gemaakt 

van aardolie. Deze fossiele grondstof raakt op en het winnen is slecht voor het milieu. Daarom 

willen we PET vervangen met een materiaal dat duurzaam en tegelijkertijd biologisch 

afbreekbaar is, op deze manier zijn de consequenties van de slechte inzamelingsacties van 

plastic flessen minder extreem. Onze hoofdvraag is dan ook: ‘Welk verpakkingsmateriaal en 

ontwerp voor frisdrank-concentraat is het meest geschikt voor een 100% circulaire economie?’ 

Ontwikkelingsdoel 15, ‘Leven op het land’, slaat op het duurzaam gebruik maken van 

de beschikbare grondstoffen die de aarde ons biedt.4 Op dit moment gebruikt de mens 

ontzettend veel grondstoffen, velen daarvan zijn uit de langzame kringlopen van moeder 

natuur. Het vele gebruik van deze stoffen leidt als het ware tot een ‘lege put’. Het gebruik is 

groter dan wat er weer terugkomt. We zullen met z’n allen moeten overstappen naar andere 

‘groenere’ materialen. Niet alleen omdat de huidige materialen op raken, maar ook zodat er 

duurzamer mee om kan gaan. Drankverpakkingen zijn veelal gemaakt van 

Polyethyleentereftalaat (PET) en karton. Om Petflesjes te maken is aardolie nodig, het winnen 

en ook de bewerking van deze fossiele brandstof is erg slecht voor het milieu. Hierom willen 

wij af van flessen gebaseerd op aardolie. Karton lijkt op het eerste gezicht redelijk goed voor 

het milieu, maar dit blijkt niet het geval. 

Wij wilden af van de twee meest gangbare materialen op dit moment (karton en PET) 

om de productieketen en vervolgondernemingen te verbeteren. Vandaar dat wij eerst 

onderzoek hebben gedaan naar karton en later naar verschillende soorten kunststoffen. 

3A) Onderzoek naar karton 

3A1) Wat is een aseptisch drankenkarton? 
Papier en karton wordt gevormd uit hout(vezels). Door bomen te planten en weer om 

te hakken ontstaat een cyclus waaruit we hout kunnen winnen. De vraag naar hout wordt 

steeds groter en groter en dit geeft nog meer druk op de houtkap, waardoor bomen vaker 

worden omgehakt dan terug geplant.5 Om de druk op de houtkap te verminderen is het 

belangrijk om zo veel mogelijk materialen waar houtvezels in zitten, te recyclen. Zo hoeven er 

 
2 ‘Wat je moet weten over de SDG’s’ (sdgnederland.nl) 
3 ‘Afval scheiden: cijfers en kilo’s’ (mileucentraal.nl) 
4 ‘Doel 15. Leven op het land’ (sdgnederland.nl) 
5 ‘Waarom papierrecycling?’ (prn.nl) 
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minder bomen gekapt te worden, minder materialen vervoerd te worden en is er minder 

energie nodig tijdens het verwerken. 

Om een kartonnen verpakking te maken, die ook nog eens geschikt is voor het 

vervoeren van vloeistoffen, is niet alleen karton nodig. In de categorie kartonnen 

drankenverpakkingen kennen we twee soorten, de septische drankenkartons en de aseptische 

drankenkartons. De septische drankenkartons worden gebruikt voor zuivel en de aseptische 

vooral voor niet-koolzuurhoudende dranken, de sappen.6 Om aseptische drankenkartons te 

maken zijn er meerdere materialen nodig. Deze materialen worden samengevoegd tot een 

geheel. (Zie bijlage B) Het bij elkaar voegen van de materialen tijdens de productie van 

drankenverpakkingen en het weer uit elkaar halen ervan, levert problemen op. Ook is een 

aseptisch drankenkarton al snel niet meer goed te recyclen, dit kan anders. 

3A2) Wat zijn de problemen bij het recyclen van aseptische drankenkartons? 

Er zijn een aantal voorwaarden die gelden als we het over recycling van karton 

spreken. Gescheiden afval is opnieuw te gebruiken, maar dit afval moet niet teveel vervuild 

zijn (niet teveel plastic en papier aan zitten en het karton mag niet vet of nat zijn). Bij het 

recyclebedrijf wordt eerst al het vervuilde materiaal uit de verschillende afvalbergen gevist, dit 

kost tijd en geld. Te vervuild afval is niet her te gebruiken omdat dit de verbrandingsoven teveel 

belast.7 Daarom is het scheiden van afval, erg belangrijk. Voor drankenkartons zijn er 

meerdere recycle routes. 

Als drankenkartons netjes vanaf het begin af aan gescheiden worden van de rest van 

het afval kunnen deze verpakkingen wel als materiaal worden hergebruikt. Het lastige hieraan 

is dat drankenkartons meerdere lagen bevatten, waaronder twee keer een laag polyethyleen. 

(zie bijlage B). Drankenkartons met het oud papier voegen is geen goed idee, want 

papiervezels kunnen niet goed gerecycled worden als ze met voedsel in contact zijn gekomen. 

Daarom hebben we in Nederland een systeem waarbij drankenkartonnen bij het plastic 

gescheiden moeten worden. Dit hele recycle proces is niet optimaal en niet 100% circulair, wij 

onderzoeken of frisdrankverpakkingen met betere materialen wél hernieuwbaar gemaakt 

kunnen worden. 

3B) Onderzoek naar plastic 

3B1) Het gebruik van plastic 

Plastic heeft veel barrière-werkingen; het laat geen lucht en bacteriën toe. Hierdoor zijn 

etenswaren hygiënisch, veilig en kunnen ze langer bewaard worden. Het ‘voorkomt’ 

voedselverspilling. Ook zijn de verpakkingen erg licht. Plastic is lichter dan papier, karton, glas 

en blik. Ook is plastic een materiaal dat goed koolzuur kan vasthouden. Daarom zijn 

frisdranken in de supermarkten bijna altijd verpakt in PET-flessen. Het nadeel is dat voor het 

maken van één kilo PET ruim 1,9 kilo ruwe aardolie nodig is.8 Aardolie is een fossiele brandstof 

die ontstaat uit dode resten van planten en dieren die zich opstapelen als sedimenten. Dit 

proces van sediment naar aardolie verloopt enorm langzaam. Wij als mensen gebruiken op dit 

moment aardolie sneller dan wordt geproduceerd, wat een enorm probleem is. Nadat de olie 

uit de grond is gepompt bij olieraffinaderijen, moet het nog bewerkt en een aantal keren 

vervoerd worden. Al deze handelingen bij elkaar zorgen voor een opstapeling van 

energieverbruik en ook CO2 uitstoot. Dit zijn allemaal redenen waarom wij de verpakkingen 

duurzamer willen maken. 
 
 
 

6 Rapport: ‘Milieukentallen van verpakkingen voor de verpakkingenbelasting in Nederland’ (CE-Delft) 
7 ‘De rol van kwaliteit’ (prn.nl) 
8 ‘De gevaren van Polyethyleentereftalaat (PET)’ (mens-en-gezondheid.infonu.nl) 
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Koolstofdioxide uitstoot van één vrachtwagen van 40 ton: 

13,25 x 40 (ton) + 1.325 x 293,6 (kW) = 389,550 gram per kilometer9 

 

3C) Onderzoek naar de inhoud 

3C1) Inhoud vermindering 

Niet alleen de frisdrankverpakking moet veranderen, ook de inhoud kan anders. Een 

groot milieuonvriendelijke kwestie in de wereldhandel is het vervoeren van goederen een 

reden van veel CO2 uitstoot. Vloeistoffen hebben een hogere dichtheid, waardoor er meer 

energie en brandstoffen nodig zijn voor het vervoer. Veel frisdranken hoeven helemaal niet 

kant-en-klaar in de winkel te liggen. Het gebruik van concentraat leek ons hierom een goed 

alternatief. Een product dat al langer bestaat is aanmaaklimonade, dit is een liter fles aan 

limonadeconcentraat. Alles zit al in de substantie, thuis moet je er alleen kraanwater bij 

voegen. Dit kan ook met frisdranken. 

Met één 1 liter pak kant-en-klare frisdrank, kunnen ongeveer 5 glazen frisdrank worden 

gevuld. Vergeleken met een pak frisdrank, bestaande uit concentraat met hetzelfde volume is 

dat erg weinig. Met één pak frisdrank concentraat kan je 83 glazen vullen. (zie bijlage A.1). Dit 

is nogal een verschil. We kunnen hierdoor de verpakking van het concentraat kleiner en lichter 

maken, er hoeven namelijk niet persé 83 glazen uit één pak gehaald te worden. Het gebruik 

van concentraat bespaart 188 milliliter water per glas. Met 1 liter concentraat kan je dan 15 

liter frisdrank maken. 

3C2) Uitstoot vermindering 
Met ontwikkelingsdoel 12, ‘Verantwoorde consumptie en productie’, kunnen wij veel 

veranderen. Wij willen vooral de productie van frisdrankverpakkingen milieuvriendelijker 

maken door middel van massavermindering, wat zorgt voor een flinke vermindering van CO2 

uitstoot. Om bijvoorbeeld ongeveer 2,5 miljoen glazen in de winkel te krijgen heb je veel minder 

vrachtwagenladingen nodig bij het gebruik van frisdrankconcentraat dan bij het gebruik van 

kant-en-klare pakken. Om precies te zijn moet je 20,5 keer meer heen en weer rijden bij het 

gebruik van kant-en-klare pakken. Dit betekent dat je 20,5 keer CO2 uitstoot vermindering hebt. 

(zie figuur 2). 
 

Figuur 1; de hoeveelheid koolstofdioxide die één vrachtwagen uitstoot 
 

1 Vrachtwagenlading = Aantal glazen (1 glas = 250 mL) 

Kant-en-klaar pak10 123.904 

Concentraat pak11 2.534.400 

Verschil 2.410.496 

Figuur 2; Verschil in hoeveelheid glazen van een verpakking (1L) 

 

3D) Ontwerp produceren – methode 
Allereerst gaan we ons ontwerpprobleem en de verschillende eisen die aan het ontwerp 

van een concentraatverpakking zit beschrijven. Daarna introduceren wij ons ontwerp en 

leggen de gemaakte keuzes uit. Waarom hebben we gekozen voor dit bepaalde materiaal? 

En, waarom is ons gekozen verpakkingsvorm handig? In de conclusie komen we terug op hoe 

we de verpakkingen van frisdranken duurzamer hebben gemaakt. In de bijlagen staat 

beschreven wat voor proef we hebben gedaan en hoe we dit hebben uitgevoerd. 
 
 

9 Rapport: ‘Bottom-up berekening CO2 vrachtwagens en trekkers.’ (Emissieregistratie – ER) 

10 Gerekend met verschillende soorten dranken, waaronder; Coca-Cola 1L fles (ah.nl) en Biologisch 
appelsap 1L pak (ah.nl) 
11 Gerekend met verschillende soorten concentraten, waaronder; Cola-concentraat (mysoda.eu) en 
Biologisch diksap appel (ah.nl) 
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4) De PompPEFfles 

4A) De problemen van de frisdrankproductie – Ontwerpprobleem 
Wij wilden voor ons profielwerkstuk een toepasselijke oplossing bedenken voor de vele 

CO2-uitstoot, het plasticverbruik en andere processen die plaatsvinden bij de productie van 

drankenverpakkingen. Bij het vervoer van flessen frisdrank alleen wordt al 7985,775 gr CO2/km 

uitgestoten per vrachtwagenlading.12 Mede hierdoor besloten wij om aan dit probleem 

aandacht te besteden, door op onze eigen wijze de huidige lineaire economische 

productieketen aan te passen en te transformeren in een circulair economische 

productieketen. Afval zou dus niet gezien moeten worden als een probleem, maar als een 

grondstof voor een nieuw product. 

Wij besloten allereerst te kijken naar de onderdelen van frisdrank: 1L Coca-cola bestaat 

voor 890 mL uit water en om de hele fles te maken (inclusief grondstoffen) kost dit zo’n 70 liter 

water.13 Hierna wordt zo’n 85% van de 1L Coca-cola flessen van Nederland vervoerd vanuit 

de Coca-cola fabriek in Dongen. Om de fles in dat geval van Dongen naar Gouda te krijgen, 

moet er minstens 77,2 km worden afgelegd met de vrachtwagen. Door te kijken naar rapporten 

voor 1 vrachtwagenlading, is het zo dat een vrachtwagenlading van 30.976 pakken 7985,775 

gr CO2/km uitstoot.14 Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat om al deze Coca-cola 

verpakkingen naar Gouda te krijgen, er ruim 615,501 kilo CO2 per rit wordt uitgestoten en 

hierbij gaan wij nog uit van de kortste route. 

De gevolgen van de productieketen zijn voor het milieu groot. Jaarlijks worden er per 

persoon zo’n 116 plastic flesjes in de zee gegooid, wat grote gevolgen heeft voor onze zee en 

haar bewoners.15 Verder is het productieproces van frisdrank door haar vele waterverspilling 

zelf ook zeer schadelijk voor het milieu. Om deze problemen op te lossen, besloten wij een 

product te bedenken dat aandacht aan al deze problemen zou besteden, maatschappelijk 

aantrekkelijk zou zijn en ook nog eens economisch rendabel zou zijn. Wij hopen dat ons 

product genaamd de PompPEFfles, bestemd voor frisdrankconcentraat, een circulaire 

productieketen kan vormen, in de hoop dat al de voorgenoemde problemen kunnen worden 

opgelost. Wij hebben hierbij de volgende eisen gesteld aan het ontwerp: 

I. Het materiaal waar de fles zelf van gemaakt is, moet een lage dichtheid hebben. 

II. De fles moet voor een 100% circulaire economie zorgen, zodat de afvalstoffen ook worden 

gebruikt als grondstoffen voor komende flessen (dit was ook de eis van onze expert). 

III. Ons ontwerp moet potentie hebben om geïntroduceerd te worden in de maatschappij, de 

verpakking moet dus economisch rendabel zijn 

IV. De PompPEFfles moet geschikt zijn voor een gemiddeld huishouden. Cafés, restaurants 

en fastfoodketens maken al gebruik van concentraat in grote verpakkingen. Door 

concentraat meer te introduceren in huishoudens, kan er een grotere impact worden 

gemaakt 

V. De fles moet het concentraat goed kunnen conserveren: 

i. De fles moet waterdicht zijn; 

ii. De verpakking moet stevig genoeg zijn zodat er niks met de lading kan gebeuren 

tijdens het transport. 
 
 
 
 

12 Berekening: ’13,25 x 40 (ton) + 1.325 x 293,6 = 389,550 gr/km CO2 uitstoot. 389,550 x 20,5 = 
7.985,775 gr/km CO2 uitstoot. 
13 ‘Voor 1 liter Coca-Cola is geen twee liter water nodig, maar 70.’ (nos.nl) 
14 1.408 (pakken) x 22 (pallets in 1 vrachtwagen van 40 ton) = 30.976 pakken 
15 ’Verminder plastic in de Noordzee’ (bnnvara.nl) 
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4B) Het ontwerpproces – Oplossingen van de deeleisen 
 
 

1. Experimenteren met de vorm 
Door te experimenteren met de vorm kijken wij naar de ideale omstandigheden voor het behoud van 

concentraat en het gemak voor de mogelijkheid tot toetreding in de maatschappij 

1.1 Fles rond 

De algemene vorm van een PET-fles 
en deze kan nagemaakt worden met 

PEF 

1.2 Drankenkarton 

De algemene vorm van een 
melkpak en deze kan nagemaakt 

worden met PEF 

1.3 Fles vierkant 
De fles heeft afgeronde hoeken. 

Op deze manier is deze 
makkelijker in de vorm te blazen 

 

 

 

 

 

 

1.4 De tube 
Door het gebruik van deze vorm blijft er 

zo min mogelijk residu in de tube 
achter 

1.5 De bol 
Een bol heeft de beste inhoud- 

oppervlakte verhouding. Hierdoor 
zou de hoeveelheid 

verpakkingsmateriaal 
geminimaliseerd kunnen worden 

1.6 Het ei 
Door het gebruik van een ei, 
wordt nog steeds een goede 

inhoud-oppervlakte verhouding 
gebruikt. Hierdoor rolt de bol niet 

weg 
 

 

 

 

 

 

2. Experimenteren met de dop 
Door te experimenteren met doppen kijken wij naar de manier om als beste en gemakkelijkste een gelijke 

hoeveelheid concentraat af te meten 

2.1 Een schenkdop met maatbeker 2.2 Een pomp 2.3 Een pipet 
 

 

 

 

 

 

3. De combinatie van vorm en dop 
Door deeloplossingen te combineren, ontstaan uiteindelijk drie verschillende ontwerpen 

3.1 : 1.1 en 2.2, de PompPEFfles 
(rond) 

3.2 : 1.2 en 2.3, de PiPEFfles 
(vierkant) 

3.3 : 1.3 en 2.2 De 
PompPEFfles (vierkant) 

 

 

 

 
  

Figuur 3: Het ontwerpproces in stappen 
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In de inleiding hebben wij een materialenonderzoek gedaan. In het figuur hierboven zijn al 

onze verschillende ontwerpen zichtbaar. Uiteindelijk hebben wij voor ontwerp 3.3 gekozen. Dit 

is een combinatie van 1.3 en 2.2 en was de meest voor de hand liggende combinatie van alle 

door ons samengestelde eisen (zie 4A voor de eisen). 

Voor de vorm van het lichaam van de fles hebben wij uiteindelijk voor ontwerp 1.3 

gekozen. Dit hebben wij gedaan omdat deze vorm te creëren is met PEF door dit materiaal in 

deze vorm te blazen. Met 1.2 leek dit ons moeilijker omdat je hier vouwen in het materiaal 

moet maken. Bij 1.4, 1.5 en 1.6 moet er waarschijnlijk een doosje omheen van bijvoorbeeld 

karton voor de stevigheid. Dit zorgt daarom dus voor meer verpakkingsmateriaal. 1.5 en 1.6 

leek ons ook moeilijker te vervoeren omdat deze weg kunnen rollen. Wij hebben 1.1 niet 

gekozen omdat je met dit ontwerp ten opzichte van 1.3 minder kan vervoeren per vracht door 

de lege ruimtes tussen de flessen. Ook kan een ronde fles (1.1) makkelijker wegrollen. 

Voor de dop van de fles hebben wij uiteindelijk voor ontwerp 2.2 gekozen. Ontwerpen 

2.1 en 2.3 leken ons namelijk minder gebruikersvriendelijk dan het pompje. 

4C) De PompPEFfles – Ons ontwerpvoorstel 
De PompPEFfles is een door ons bedachte en ontworpen fles 

die gebaseerd is voor een circulaire economie en het behoud van 

concentraat. 

Onze eerste oplossing voor de productieketen was het gebruik 

van concentraat. Zoals hierboven vermeld bestaat frisdrank voor 89% 

uit water. De flessen worden hierdoor vele malen groter, nemen meer 

ruimte op in de vrachtwagen en zijn zwaarder. 

Wij hebben berekeningen gemaakt om te kijken of het gebruik 

van concentraat überhaupt nuttig is. Zoals vermeld in de inleiding, is 

om 1 vrachtlading van concentraatflessen te vervoeren, moeten er 

20,5 vrachtwagenladingen van 1L flessen worden gebruikt voor 

hetzelfde aantal glazen. Ook wordt veel CO2 per glas bespaard. 

Hieruit konden wij de conclusie trekken dat concentraat 

inderdaad de oplossing is voor de vervoersketen. Voor het 

frisdrankconcentraat van Coca-Cola geldt 1 deel siroop op 5,4 

Afbeelding 2: vier aanzichten van 
de PompPEFfles. 
Om de afbeelding beter te zien, 

zie bijlage D.1 

delen water 16. Dit zou betekenen dat 844 mL van de 1000 mL niet vervoerd hoeft te worden. 

(zie bijlage A.2) 

Zoals zichtbaar in afbeelding 2 heeft onze fles een langwerpige, rechthoekige vorm. 

Onze fles heeft een rechthoekige vorm om het vervoer makkelijker te maken. De vorm van de 

fles is langwerpig, zodat deze lijkt op de verpakking van een ‘echte’ frisdrankfles. Hierdoor 

wordt de mens meer gestimuleerd om de colafles te kopen. 

4C1) Materiaal 

Om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken, besloten wij om ervoor te kiezen 

van zo weinig mogelijk materialen gebruik te maken, zodat het recycleproces makkelijker en 

goedkoper is. Wij stelden onszelf de vraag: Welk materiaal is het beste om concentraat te 

conserveren? Wij hebben na een materialenonderzoek naar een 

basismateriaal (zie inleiding) uiteindelijk gekozen voor het polymeer 

PEF, dat bedacht is door het Nederlandse bedrijf Avantium. Dit materiaal 

heeft gunstige eigenschappen voor het behouden van vloeistoffen en 

concentraat, zij heeft een dichtheid van 1,43 gr/cm3 het polymeer is 

160% sterker dan PET, heeft een fantastische zuurstofbarrière om het 
 

16 ‘Voor 1 deel siroop op 5,4 delen water’ (compliment.nl) 
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Afbeelding 4; Een 
fructosemolecuul 

 

concentraat te behouden (0,23 cc2-mm/m2-24h-atm, in vergelijking met 2,96 bij PET) en ook 

haar waterbarrière is 2 à 3 keer zo sterk als die van PET.17 Naast deze eigenschappen, was 

er nog een andere reden om PEF te kiezen: 

• PET is gebaseerd op Mono-Ethyleen Glycol (MEG) en 

tereftaalzuur, die weer gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen 

zoals olie. PEF is echter volledig gebaseerd op de fructose 

van planten. Deze fructose wordt door middel van twee 

verschillende enzymen (alpha-amylase en amyluglucosidase 

enzym) uit de plant gehaald. Nadat de fructose uit de plant is 

gehaald, vindt suikerdehydratie plaats (het indampen van de 

Afbeelding 5; Het polymeer 
PEF 

fructose en deze vervolgens via een dehydratiereactie wordt 

omgezet tot RMF). Hierdoor ontstaat het molecuul RMF. Deze 

bevat twee vertakkingen die in staat zijn bindingen te vormen met 

andere RMF-moleculen. Vervolgens wordt dit omgezet naar FDCA 

(zie afbeelding) door middel van oxidatie. In afbeelding 4 is 

zichtbaar dat PEF een furaanring heeft met daarin een zuurstofatoom in plaats van een 

koolstofatoom. Een zuurstofatoom heeft een hogere elektronegativiteit dan een 

koolstofatoom, waardoor deze gemakkelijker met verschillende atomen bindingen aan kan 

gaan. hoe RMF reageert hierbij met zuurstof tot een mengsel van ruwe FDCA. Deze ruwe 

FDCA is negatief beïnvloed door alle voorgaande processen, waardoor er waterstofgas 

wordt toegevoegd dat reageert met de ontstane bijproducten. Hierdoor blijft er pure FDCA 

over. Het pure FDCA wordt omgezet tot PEF door het water uit de binding te koken. 

Hierdoor verdwijnen alle H-atomen uit de binding, waardoor het evenwicht naar de kant 

van de esterbinding gaat en alle FDCA-moleculen met elkaar een binding aangaan tot een 

polymeer: PEF. (voor meer informatie over PEF, zie bijlage E). 

Na gebruik, kan het polymeer net zoals alle andere plastics weer door middel van zowel 

mechanisch als chemisch recyclen weer tot de grondstoffen worden gebracht. Om te kijken 

hoe dit proces in zijn werk ging, hebben wij een proef gedaan, gebaseerd op het recyclen 

van PET (zie bijlage F), waaruit de conclusie kwam dat het recyclen van PET (en dus ook 

van PEF) kan leiden tot een 100% circulaire economie, indien het juist gerecycled wordt. 

Net als PET is PEF volledig recyclebaar, maar ook biologisch afbreekbaar en het 

productieproces vindt plaats via de fructose van planten en andere biomassa’s (zoals hout 

waarmee lignine gemaakt kan worden, waarmee ook weer PEF gemaakt van kan worden). 

Voor ons ontwerp is het gebruik van PEF door de combinatie van zijn eigenschappen en 

productieproces van groot belang en het ideale materiaal om ons ontwerp van te maken. 

Door het gebruik van PEF: 

• Kunnen de flessen (net als PET) ingezameld en gerecycled worden; 

• Kunnen de in de oceaan gedumpte flessen (die niet ingezameld zijn) composteren zonder 

grote gevolgen voor de natuur; 

• Is de productieketen van een verpakkingsmateriaal niet meer lineair 

• En wordt het concentraat goed geconserveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 ‘FDCA and plantMEGTM together make a 100% plant-based plastic PEF’ (avantium.com) 

 
 

Afbeelding 3: Een FDCA 
molecuul 
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4C2) Ontwerp 

Nadat wij het juiste materiaal hadden gevonden, richtten wij ons op de onderdelen van 

de fles. Onze vraag was daarbij: welk ontwerp past het beste bij PEF en welke onderdelen 

gebruiken wij daarbij? Na het ontwerpproces zijn wij tot het volgende otnwerp gekomen: De 

PompPEFfles. 

 

 

Afbeelding 6; De dop en 
pomp van de fles 

Om de afbeelding beter 
te zien, zie bijlage D.2 

De PompPEFfles bestaat uit twee onderdelen: 

1) De dop bevat ook een pomp (ontwerp 2.2) Hierdoor kan er voor 

elk glas evenveel concentraat worden afgeschonken. Naar de wens van 

de consument kan dit uiteraard worden gepersonaliseerd. 

Het pompmechanisme zelf, bestaat uit PEF. De dop bevat 

rondingen aan de binnenkant, zodat de dop van de fles kan worden 

gehaald en er later weer op kan worden gezet. 

De rubberen buis bestaat uit EDPM. Dit is een elastomeer en 

ondanks dat deze niet volledig te composteren is, kan deze wel volledig 

worden gerecycled. Naast de EDPM zit er ook nog een metalen veertje 

in de pomp, waar precies dezelfde regels voor gelden als de EDPM. 

 
2) Het lichaam van de fles bestaat uit een laag PEF (ontwerp 1.3). 

Zoals hierboven vermeldt, is het pompmechanisme niet van het polymeer PEF 

gemaakt. Dit komt omdat PEF niet dezelfde eigenschappen als EDPM en metaal bezit, 

wat wel nodig is in het pompmechanisme. 

Hierdoor kwamen wij op het idee om de pomp los te verkopen en 

de fles zelf met alleen een dop van PEF. EDPM en metaal kunnen beide 

gereinigd worden in een vaatwasmachine of met de hand. De pomp kan 

daardoor meerdere malen gebruikt worden, waardoor wij de impact op de 

natuur minimaliseren. 

De PompPEFfles is een combinatie van al onze eisen. Door al onze 

verschillende deeloplossingen en deelonderzoeken toe te passen, zijn wij 

uiteindelijk tot de PompPEFfles gekomen, die exact aan al onze 

voorgestelde eisen voldoet: 

I. De dichtheid van PEF is 1,43 gr/cm3.18 Door deze lage dichtheid, 

zullen de verpakkingen geen groot deel uitmaken van de totale 

massa die een vrachtwagen belast, wat weer leidt tot een lagere 

CO2-uitstoot van de motor van de vrachtwagen. 
II. Onze fles is zoals al eerder vermeld, gemaakt van het op planten 

Afbeelding 7: De 
andere fles, met de 
keuze tussen een 
pomp of een dop 
Om de afbeelding 
beter te zien, zie 
bijlage D.3 

gebaseerde PEF. Deze stof is volledig circulair. De afvalstoffen zijn immers weer de 

basis voor de fles. Hierdoor voldoet de fles ook aan de eis van onze expert! 

III. Na contact te hebben gehad met een medewerker van Avantium, zijn wij erachter 

gekomen dat PEF al geïntroduceerd is tot de drankenverpakkingsmarkt en dat het 

hiermee ook economisch rendabel is en dus tot de markt geïntroduceerd kan worden 

op grote productieschaal in de vorm van een concentraatverpakking. 

IV. Bij de productie van de verpakking, worden de PEF als polymeerkorrels in een 

“extruder” gesmolten en daarna in een mal gespoten. Hierdoor is het ontwerp dus 

volledig gebaseerd op huishouden en kan ons ontwerp goed worden uitgevoerd 

V. De fles voldoet aan alle functies waar een fles aan moet voldoen: 
 

 
18 Rapport: ‘Avantium Renewable Polymers’ (Avantium N.V.) 
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i. PEF is een hard plastic met een barrière voor vloeistoffen die nog 2-3 

keer sterker is dan die van PET. 

ii. PEF is stug en niet makkelijk te vervormen nadat zij is afgekoeld. 

Door al deze eisen kan ons doel bereikt worden om het productieproces van frisdranken 

volledig om te gooien en een nieuw 100% circulair productieproces te ontwerpen. 

Ons vervolgproject is om dit ontwerp verder uit te werken. Wij zouden graag ons 

prototype willen verbeteren en kijken naar mogelijkheden om het echt in de maatschappij te 

integreren. Hierbij zouden wij dus een samenwerking aan willen gaan met bedrijven die 

hiervoor openstaan en in contact komen met Avantium om samen tot meer ideeën te komen 

voor het gebruik van concentraat en PEF. 

4C3) Ons prototype 
Na al deze onderzoeken leek het ons super gaaf om ons ontwerp 

ook echt vast te kunnen houden. We besloten contact te zoeken met 

onze experts bij de UvA en legde ons idee voor. Zij waren beide zeer 

enthousiast en stelden voor om het met de 3D-printers van de UvA te 

printen. 

Hieruit kwam de volgende fles 

Afbeelding 8 Het modelleer 
ontwerp van onze fles 

Om deze afbeelding beter te 
bekijken, zie bijlage D.4 

 

   

Afbeelding 9, 10 en 11 – Het prototype van de PompPEFfles; v.l.n.r: 
vooraanzicht, onderaanzicht en bovenaanzicht 

5) Evaluatie 
In ons profielwerkstuk hebben wij een frisdrank-concentraatverpakking ontworpen. 

Onze belangrijkste eis was dat deze nieuwe verpakking bij zou dragen aan een 100% 

circulaire economie. Verder hebben wij ervoor gekozen om concentraat te gebruiken, dit 

omdat het gebruik van concentraat op grote schaal de frisdrankindustrie een stuk duurzamer 

kan maken. 

Bij het maken van ons ontwerp hebben wij als eerste een materiaal gekozen, namelijk 

PEF. Dit hebben we gedaan omdat PEF goed te recyclen is, composteerbaar is en goede 

eigenschappen heeft om concentraat te behouden. Wij gebruiken ook nog een andere stof in 

de pomp van ons ontwerp, EDPM, dit is voor het slangetje in de pomp. Ook zit er een veertje 

in van metaal. Deze materialen zijn 100% recyclebaar. 

Dit ontwerp in combinatie met de inhoud, in de vorm van concentraat, zal de 

duurzaamheid van frisdrank ontzettend verhogen. Dit doordat er minder water wordt vervoerd 
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door vrachtwagens en door het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Ook 

zorgen wij ervoor dat onze verpakking 100% circulair is. Hierdoor wordt de ecologische 

voetafdruk van frisdrank veel kleiner en draagt dit bij aan de klimaatdoelen van 2030 om de 

CO2-uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.19 

De stap om over te gaan van normaal frisdrank naar concentraat is niet groot. Het 

concentraat bestaat al, veel cafés en restaurants gebruiken namelijk zogeheten postmixs om 

aan de bar bijvoorbeeld een colaatje te maken. De enige puzzelstukjes die missen zijn een 

goede realistische verpakking waarin het verpakt kan worden en bedrijven die dit idee willen 

overnemen en het op die manier in de maatschappij willen introduceren. Wij hopen dat we het 

eerste puzzelstukje met dit project voor het grootste deel hebben opgelost. 

Met meer testfases en prototypes kunnen wij naar een steeds betere verpakking 

toewerken. Hierbij willen wij ons meer gaan richten op het pompje en kijken welke 

gebruikersvriendelijke eigenschappen wij toe zouden kunnen voegen aan dit onderdeel. 

Vervolgens zouden wij ons meer willen focussen op de marketing. Hierbij zouden wij 

willen onderzoeken of consumenten openstaan voor het gebruik van concentraat, door middel 

van enquêtes willen wij te weten komen of er een markt is voor frisdrankconcentraat in 

huishoudens. De verbeterpunten die uit de enquête komen, zouden wij verwerken in ons 

nieuwe ontwerp. Vervolgens willen wij een samenwerking met Avantium aangaan om het 

ontwerp bij bedrijven voor te stellen. Ons uiteindelijke doel van dat project zou natuurlijk zijn 

om de frisdrankconcentraatflesjes ook echt in de winkels te krijgen. 
 

6) Conclusie 
In dit onderzoek is er een antwoord gezocht op de vraag: ‘Welk verpakkingsmateriaal 

en ontwerp voor frisdrank-concentraat is het meest geschikt voor een 100% circulaire 

economie?’ Hierbij hebben wij gekeken naar materiaal, de vorm van de fles en de dop. Het 

materiaal wat het meest geschikt bleek is dus PEF, deze stof voldoet aan alle onze eisen 

waaronder het recyclen van de verpakking. De vorm van de fles is rechthoekig zodat het 

vervoer wordt geoptimaliseerd. Voor het pompje gebruiken wij PEF in combinatie met EDPM. 

Beide stoffen zijn recyclebaar. Ook zit er in het pompje een klein veertje van metaal. Alle 

onderdelen kunnen door middel van chemisch recyclen volledig worden gerecycled. 

Het pompje is bedoeld om her te gebruiken. Dit willen wij stimuleren door de pompjes 

los te verkopen. In de winkel zou er naast een schap met concentraatflesjes een schap liggen 

met losse pompjes. 

Met dit verslag leveren wij een bijdrage aan de SDG’s 12 en 15. Dit doen wij door het 

productieproces en het consumptiegedrag te veranderen. Het productieproces veranderen wij 

door het ontwerp 100% circulair te maken. Het consumptiegedrag wordt veranderd door het 

gebruik van concentraat, hierbij wordt veel minder water door vrachtwagens vervoerd. SDG 

15 pakken wij aan door middel van het hergebruiken van grondstoffen. Dit is onze connectie 

met het onderwerp dat wij hadden gekozen: ‘Afval als grondstof voor de chemie’. Verder is de 

versie van ons ontwerp met de PEF-dop 100% composteerbaar. Deze fles draagt daarom niet 

bij aan de milieuvervuiling. Door het gebruik van concentraat beperken we het watervervoer 

dat door vrachtwagens plaatsvindt. Hierdoor kunnen wij circa 844 mL per liter frisdrank 

besparen (zie bijlage A 2). Kortom ons ontwerp draagt bij aan de duurzaamheid van de planeet 

door minder verpakking, minder CO2 uitstoot en minder niet-afbreekbaar plastic. 
 
 
 
 

19 De klimaatdoelen van 2030 
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Bijlagen 

A.) Berekeningen: 

A.1) Hoeveel glazen kunnen uit 1L concentraat gehaald worden? 

Om 1 glas van 250 mL drinken te maken heb je 12,08 mL concentraat nodig. Uit 1 pak van 

1L concentraat kan je dus: 1.000/12,08 = 82,8 glazen drinken halen. 

 

 
A.2) Hoeveel water hoeft niet vervoerd te worden? 
Gerekend met Coca-Cola postmix van compliment.nl 

1000 𝑚𝐿 ∙ 
5,4

 
6,4 

= 843 
3

 
4 

 

𝑚𝐿 ≈ 844 𝑚𝐿 

 

B) Materiaal aseptische drankenkarton:20 
Materiaal Doel Hoeveelheid in verpakking 

(in %) 

Karton -Stevigheid 75% 

Aluminium (binnenkant) -Houdbaarheid buiten de 

koeling 

-Beschermt tegen zuurstof 

-Beschermt tegen licht 

5% 

Polyethyleen (binnenkant) -Beschermt het karton tegen 

vocht van het product zelf 

20% (Al het PE, dus binnen- 

en buitenkant) 

Polyethyleen (buitenkant) -Beschermt het karton tegen 

vocht van buitenaf 

 

 
C) Algemene tabel: (waardes ter vergelijking) 

Afgelegde weg 1 km 

Uitstoot CO2 389,55 gr. 

Gewicht vrachtwagen 40 ton 

Aantal kant-en-klaar pakken in 1 
vrachtwagen 

30.976 pakken 

Aantal concentraatpakken in 1 vrachtwagen 126.720 pakken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Rapport: ’Milieukentallen van verpakkingen voor de verpakkingenbelasting in Nederland’ (CE-Delft) 
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D) Ontwerp afbeeldingen van de PompPEFfles 

D.1) De vier aanzichten 

 

Hiernaast staat de afbeelding van de Kern – De 

vier aanzichten van de PompPEFfles in het 

groot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2) De dop en pomp  
Hiernaast staat de afbeelding van de 

PompPEFfles - de dop en de pomp van de fles in 

het groot 
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D.3) De verschillende onderdelen  
 
 

Hiernaast staat de afbeelding van de PompPEFfles – 

De andere fles, met de keuze tussen een pomp of een 

dop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D.4) Ons modelleerontwerp (online)  
 
 

Hiernaast staat de afbeelding van de 

PompPEFfles in een modelleerprogramma. Dit 

model hebben wij gebruikt voor ons uiteindelijke 

3D ontwerp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E) Materiaal PEF 
1. In een plant zit fructose siroop en deze zitten in het zetmeel van de planten. Er wordt 

een suspensie gemaakt van het zetmeel. Hierna wordt het enzym alpha-amylase 

gebruikt, het molecuul zetmeel wordt in kortere stukken geknipt. Het amyloglucosidase 

enzym zet deze kortere stukken zetmeel om tot glucose. Daarna maakt het enzym 

glucose-isomerase uit de glucose fructose gemaakt. 

Het hele proces van suiker uit de plant halen en deze omzetten tot fructose 

siroop heet isomeratie. 

Het fructose molecuul heeft de vorm van een benzeenring, waar 

methylgroepen, zuurstofatoom, CH3OH en OH inzitten. Deze zitten allemaal in een 

ronde vorm. 

2. Uit de fructose wordt door middel van sugar dehydration het molecuul RMF gemaakt. 

De fructose wordt eerst gedehydrateerd, waarna er esterfixatie optreedt. Hierdoor 

ontstaat het molecuul RMF. 

Dit molecuul heeft een benzeenring, met nog steeds een zuurstofatoom erin. Er 

zitten twee vertakkingen aan, die in staat zijn om bindingen te vormen met andere 
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RMF-moleculen. Je ziet al in deze fase dat dit een geschikt monomeer kan zijn, hij sluit 

immers makkelijk aan met andere moleculen 

3. Uit de RMF wordt “crude” FDCA gemaakt, door een proces wat oxidatie heet. We zien 

dat er twee alcoholgroepen in het molecuul zijn gekomen. 

4. Uit de “crude” FDCA, wordt “purified´ FDCA gemaakt. Opvallend is, dat dit nog steeds 

dezelfde stof is. Verder is niks bekend over wat er in dit proces precies gebeurt 

5. Uit het schone polymeer FDCA, wordt ons polymeer PEF gemaakt. Wat opvalt is, dat 

alle H-atomen weg zijn. Dit komt omdat het water is opgekookt. Door de esterbinding 

in dit molecuul, gaat het evenwicht nu aan deze kant zitten. Hierdoor ontstaat de 

polymeer PEF. 

Het molecuul heeft een langere staart gekregen. Dit is de bouwbrug tussen de 

polymeerketen en deze kunnen door middel van esterbindingen vrij makkelijk worden 

afgebroken. Dit wordt dan ook gebruikt in het recycling proces. 

Dit wordt gedaan door middel van een extruder. De polymeerkorrels worden 

gesmolten en daarna onder hoge druk in een vorm gespoten. Hierbij ontstaan kleine 

buisjes die vervolgens in een andere machine verwarmd moeten bij 180 graden 

Celsius. Daarna kristalliseert het en wordt het PEF 

6. Om uit de PEF een plastic verpakking te maken, wordt de PEF in een mal geblazen. 

Hiermee kan een bedrijf het PEF in de vorm krijgen die hij wil. 
 

 

Afbeelding 8 → De productie van PEF in afbeeldingen 

 
 

 

 

Afbeelding 9 → De productie van PEF in moleculen 
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F) Practicum: het depolymeriseren van PET 

F.1) Proef – in het kort 
De scheikunde erachter 

Door het gebruik van kaliloog, werd de esterbinding 

verbroken die de plastics met elkaar verbond. Hierdoor 

krijg je de losse monomeren. Hier zitten nog geen 

protonen op, waardoor het nog niet mogelijk is om 

tereftaalzuur te krijgen. 

Om dit op te lossen voegden we HCl toe. Deze base gaf 

zijn H-atoom aan het zuur, waardoor tereftaalzuur 

ontstaat. 

F.2) Algemene proef 
Proef 3 #Het kraken van PET 

Kaliloog + plastic + pentanol → In de roerbuis → Kaliloog + polymeer + oplosmiddel 

De opstelling die hiervoor gebruikt is, is een hitte mantel. In de erlenmeyer zit het 

mengsel van kaliloog, plastic en pentanol. Ook zit er een roermagneet op. Verder hangt een 

koelbuis hierboven, die wij gebruiken om het gecondenseerde water mee op te vangen, die 

dan daar weer afkoelt. De OH- van kaliloog verbreekt bij een polymeer zoals PET de 

esterbinding. Door middel van verwarming en het roeren (van 140 graden Celsius naar 160 

graden Celsius) Hierdoor krijg je na zo’n anderhalf-uur een gedeponeerd zuur (C8H5O4) en 

alcohol. 

Daarna lieten we het mengsel afkoelen en voegden we 50 mL water toe en draaiden 

we de erlenmeyer rond zodat eventuele tereftaalzuur-zout oplost in het mengsel en je een 

oliemengsel krijgt. Daarna plaatsten we het mengsel weer terug in de zuur-baseruimte in een 

scheidtrechter. Die zorgt ervoor dat de oplossing waar de tereftaalzuur in zit, gescheiden wordt 

van de olielaag. Het opgeloste tereftaalzuur vingen we op in de erlenmeyer. Hier voegden we 

weer water (25mL) bij. 

Hier voegden wij langzaam we zoutzuur (HCl) bij toe. Dit zorgde 

voor de volgende zuurbase-reactie: 

C8H5O4 (aq) + HCl (aq) → C8H6O4 (aq) + Cl- (aq). Het zoutzuur 

gaf zijn H-atoom af aan de stof, waardoor het vaste monomeer 

tereftaalzuur ontstaat. Een bijproduct van deze reactie is ethyleeglycol 

(1,2-ethaandiol). Dit is een alcohol. 

Het zoutzuur moest voorzichtig worden toegevoegd, zodat de 

grote monomeerkristallen die werden gevormd, makkelijker te filtreren 

waren. 

Het fenalftaatzuur moest worden afgekoeld en werd daarna door 

middel van “suction filtration” gescheiden. Hierna konden de kristallen 

worden gewogen. 

Door dit proces hadden wij de monomeer tereftaalzuur gemaakt. 
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F.3) Onze uitvoering 

Stap 1: PET in kleine stukjes knippen 

Pepsifles Mayonaise fles 

m= 5,0336 gram m= 5,0509 gram 

 
PET (+roerboon) 

 
PET + roerboon 

Stap 2: pentanol en kaliloog (0,079 mol) toevoegen. Dit mengsel werd vervolgens verhit tot zo’n 
140°C en de roerboon ging draaien. De roerboon in de mayonaise fles kant ging wel wat moeizaam omdat 

het dikkere stukjes PET waren. 

Pepsifles Mayonaise fles 

Pentanol: 50 mL 
Kaliloog: 4,5462 gram 

Pentanol: 50 mL 
Kaliloog: 4,6207 gram 
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Stap 3: nadat dit anderhalf uur heeft gedraaid is de mayonaisefles een gelige suspensie met stukjes (te zien 
op afbeelding). De suspensie van de Pepsifles is vrij wit. Uiteindelijk hebben wij de temperatuur van beide 

mengsels opgevoerd tot 160°C om de PET sneller te laten oplossen. 

Pepsifles Mayonaise fles 

Temperatuur waarop het is geroerd: 
142 °C – 160 °C 
Kleur: wit, een melkachtige suspensie. 

Temperatuur waarop het is geroerd: 
140 °C – 160 °C 
Kleur: witgeel, het lijkt een beetje op mayonaise. 
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In de 2de afbeelding is te zien tot waar het 

gecondenseerde water kwam. 

 
Je kan in deze onderste afbeelding goed zien dat er na de 
anderhalf uur nog steeds veel stukjes aanwezig waren in 

het mengsel. 
Stap 4: hierna moest het afkoelen, vervolgens voegden wij 50 mL water toe aan allebei de mengsels 
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In bovenstaande afbeelding is het afgekoelde mengsel te zien. 

 
In bovenstaande afbeelding is het afgekoelde mengsel te zien met de 50 mL toegevoegd water. 

Stap 5: Dit geheel moest vervolgens gefilterd worden zodat hele stukjes PET die nog niet waren opgelost 
niet verder komen in dit practicum. Dit deden wij door middel van een trechter en een klein watje. Daarna 

moesten wij in de kolven nog eens 25 mL water doen en dit weer toevoegen aan de trechter zodat er geen 
residu overbleef in de kolven. 

Pepsifles Mayonaise fles 
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Deze filtering duurde vrij lang (minder lang dan 
die van de mayonaise fles) daarom hebben wij 
het watje een paar keer vervangen omdat deze 

soms ‘verstopte’. 

 
Deze filtering duurde vrij lang omdat de trechter vaak 

verstopt raakte doordat waarschijnlijk het watje vol zat of 
werd geblokkeerd door de stukjes PET die er nog in 

zaten. Dit watje hebben wij om die reden een paar keer 
vervangen. 

Stap 6: uiteindelijk ontstonden er 2 lagen in de scheidtrechter 

Pepsifles Mayonaisefles 
 

 
 

 

 
Hier kun je zien dat de waterige laag onderin zit 
en de olielaag bovenin. Het geheel is troebeler 

dan de mayonaisefles na filtratie. Dit is 
waarschijnlijk omdat er meer opgelost PET in 

zit. 

 
Hier kun je hetzelfde zien als bij de Pepsifles. Het is wel 

veel helderder dan de bij de Pepsifles. 

Stap 7: wij titreerden de waterige laag waar tereftaalzuur inzit uit de scheidtrechter. 
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Stap 8: vervolgens voegden wij zoutzuur toe aan de oplossing met tereftaalzuur. Dit deden wij langzaam 
met een pipet totdat er vlokken ontstonden. Tegelijkertijd roerde het door middel van een roerboon. 

Stap 9: nadat er vlokken waren ontstaan in beide erlenmeyers hebben wij dit opnieuw gefilterd, hierdoor 
bleven de vlokken achter. Hierbij hebben we ook vacuüm gebruikt om het sneller te filteren. 

Stap 10: vervolgens wogen wij de gewonnen hoeveelheid tereftaalzuur. 

Pepsifles mayonaisefles 

m = 2,6165 gram m = 0,3067 gram 

 

 

Figuur 4:Onze uitvoering 
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F.4) De resultaten van de proef – Onze uitvoering 

F.4.1) De PET-fles → Pepsi-MAX 

Massa van de hoeveelheid plastic = 5,0336 gr 

Massa van de hoeveelheid toegevoegde kaliloog = 5,5462 gr 

Hoeveelheid toegevoegde pentanol = 50 mL 

Bij het anderhalf-uur wachten 

 10:30 = begintijd 

 11:00 = Waterachtige substantie in melkkleur 

 11:22 = Witte suspensie die iets dikker is geworden 

 12:00 = witte suspensie 

- Na toevoeging water ➔ geligere kleur, lichter 

- Na extractie ➔ Nog steeds geligere kleur t.o.v. mayonnaise fles. Hij is uiteindelijk 

lichtgeel geowrden 

Resultaten: 2,6165 gr. Een deel kregen wij echter niet uit de bodem, dus dit is niet het exacte 

getal 

 

 
F.4.2) De mayonnaise-fles 

Massa van de hoeveelheid plastic = 5,0509 gr 

Massa van de toegevoegde hoeveelheid kaliloog = 4,6207 gr 

Pentanol = 50 mL 

Bij het anderhalf-uur wachten 

 10:30 begintijd 

 11:00 = Dikke olieachtige substantie met een geelwitte kleur 

 11:22 = Witte suspensie, die iets dikker is geworden 

 12:00 = Een witte suspensie met een olielaag. 

- Na toevoeging water → Gifgeel 

Na extractie ➔ Bijna helder water. Heel lichtgeel 

Resultaten: 0,50679 gr. Dit getal ligt relatief laag. Wij denken dat dit door verschillende 

redenen kan komen: 

- Misschien hebben wij bij de vorming van de kristallen te snel het zoutzuur toegevoegd, 

waardoor de stof niet goed aangezuurd is 

- De fles is dikker dan de pepsifles. Hierdoor zaten er nog meer stukjes in voordat wij 

het voor de eerste keer gingen filteren. 
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F.5) Van tereftaalzuur naar PET 
Bij deze basisstof wordt methyl toegevoegd. 

C8H6O4 + CH3 → C9H9O4. 

Deze reactie kan bereikt worden door de tereftaalzuur in een polair aprotisch oplosmiddel 

(bijvoorbeeld acetonitrilvloeistof) te doen en daar methyl bij toe te voegen. Hierdoor krijg je 

dimethylteralftaat (DMT): C6H4(COOCH3)2 

1) De DMT doe je bij een overmaat ethyleenglycol. Een omesteringsactie waar methanol 

bij vrijkomt. De overmaat wordt dan afgedestiliseerd. 

2) Polycondensatie tot hoogmoleculaire polyesters: 
 

Hieruit ontstaat de hele lange stof die in stap 2 te zien is. Deze is echter ook makkelijker te 

schrijven als: C10H8O4, ofwel PET. 


