
  

KUNSTSTOFFENTECHNOLOGIE in het ONDERWIJS  

             

 

Algemeen: Historiek: Chemie: 

benaming: PolyEtheen Hoge Dichtheid 

familie:               Polyolefinen 

 

Technische Gegevens: 

indeling volgens de structuur:       thermoplast 

samenstellingstructuur:                       deelkristallijn 
 

harder en stijver dan LDPE 

de slagvastheid is iets minder dan van LDPE  

glanst meer, maar is minder waziger dan LDPE. 

 

De max. gebruikstemperatuur is 80 tot 105 °C terwijl PE bros wordt bij – 

50 °C. 

 

Het is onaantastbaar door andere chemicaliën (chemisch inert onder 60 

°C gevaar voor spanningscorrosie). 

De waterdampdoorlaatbaarheid is gering. 

HDPE vervormt niet in kokend water. 

 

Het is moeilijk verlijmbaar, maar goed lasbaar. 

De grootste ontdekking van Karl 
Waldemar Ziegler doet hij in 
1953 tijdens zijn onderzoek naar 
organische verbindingen. 
Samen met E. Holzkamp een 
student aan zijn instituut 
ontdekt hij dat substanties, 
ontstaan, uit metalorganische 
verbindingen, het versneld 
polymeriseren van ethyleen 
onder atmosferische druk 
mogelijk maakt. Daaruit ontstaat 
dan hoog 
mol.gewichtspolyetheen. 
  
Hoechst richt in 1955 het eerste 
bedrijf voor lage druk PE op.. 

 

Formule: [CH2 = CH2] n  - [CH2 - CH2]n- 

        Etheen                 polyetheen 

Structuurformule   
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Bij relatief lage temp. & druk kan etheen worden gepolymeriseerd. 

Bij de kunststof die daarbij ontstaat zijn de macromoleculen 

rechtlijniger dan bij LDPE.  

Dit kan door stereotype katalysatoren te gebruiken bvb: van het 

Ziegler-Natta type. Het aantal vertakkingen varieert van 2 tot 5 per 

duizend koolstofatomen in de hoofdketen.  

 

HDPE bevat dus tien keer minder CH2-  groepen dan LDPE  zodat 

een dichtere pakking van de lineaire moleculen mogelijk is. Dit komt 

tot uiting in een hogere stijfheid en een hogere 

verwerkingstemperatuur. 

 



soortelijke massa: 0,94– 0,965 x 10³ kg/m³. 

verwerkingstemperatuur: vanaf 180 °C 

smelttemperatuur: 125 – 135 °C 

temp.langdurig gebruik: -50 tot 105 °C 

krimp: 3 % 

vochtopname: 0 % 

chemische resistentie: zeer goed  

bewerkbaar: goed  

verlijmbaar: slecht  

lasbaar: zeer goed  
 

 

 

 

Verwerkingsmethoden: 

 

spuitgieten,  

blazen van holle voorwerpen,  

buisextrusie,  

profielextrusie,  

folie- en plaatextrusie, ,  

thermovormen 

rotatiegieten,   

verschuimen en isolatie 

 

Toepassingen: 

 

Flessen en vaten: door zijn voldoende grote sterkte/stevigheid en ondoorlaatbaarheid is HDPE  

uitermate geschikt voor geblazen holle voorwerpen ; zoals flessen, benzinetanks en bussen voor 

wasmiddelen en motorolie. 

Door spuitgieten produceert men flessen en groentekratten, doppen en veiligheidshelmen. Ook 

het snijblok in de keuken en de slijtvaste binnenbekleding van silo’s is uit HDPE vervaardigd. 

 

Folies: zowel  als extra sterke folies voor bodems van vijvers of waterbekkens en stortplaatsen, als 

flinterdunne draagtassen zijn in HDPE, of folies voor de vleesverpakking 

Buizen: voor gas-  en waterleidingen  

Marktgegevens 

 

Verbruik in Europa 1985 

1990 

1997 

1,9 Mton 

3,0 Mton 

3,9 Mton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele voorbeelden 

Commerciële benaming 

Commercieel types 

Producenten Productie-eenheden in 

onze regio 

HDPE 10262A DOW Tessenderlo 

LAQTENE ATOFINA Antwerpen, Feluy 

ELTEXRIGIDEX ELTEX BP Antwerpen 

HMA 014 EXXONMOBIL  
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  Fysische toestandsverandering bij thermovormen van PE 
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