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Polyolefiner
Polyolefiner er fællesbetegnelse for de polymerer, der dannes ved polymerisation af olefiner. Olefiner er
navnet på den række af hydrocarboner, som indeholder en dobbeltbinding mellem to carbonatomer.
De mest betydningsfulde polyolefiner er polyethylen (PE), polypropylen (PP) og polymethylpenten (PMP),
men gruppen omfatter også polybutylen og polyisobutylen.
Polyethylen udgør i sig selv to store familier: low density-polyethylen (PELD) og high density-polyethylen
(PEHD) (low density = lav masse-fylde; high density = høj massefylde). En gruppe med middelhøj massefylde benævnes PEMD (medium density-polyethylen). De senere år har flere og flere specialtyper fået
selvstændig betydning, det gælder fx PELLD (linear low density-polyethylen) og PE-UHMW (ultra high
molecular weight-polyethylen).
De enkelte familier adskiller sig tydeligst fra hinanden ved deres massefyldeintervaller og de
krystallinske smeltepunkter. Polyolefiner indgår ofte i copolymerisater; fx er termoplasten EVA en
copolymer af ethylen og vinylacetat.

Massefyldeintervaller og krystallinske smeltepunkter hos polyolefinerne
I praksis er overgangene mellem de enkelte PE-familier ret flydende.

Materialefamilie

Massefyldeintervaln[kg/m3]

Krystallinsknsmeltepunktn[°C]

PMP

835-840

235

PP

900-910

160-165

PELD

910-925

105-115

PEMD

925-940

115-125

PEHD

940-965

125-135

PE-UHMW

~ 930

–

Polyethylen
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Polyethylener er delkrystallinske termoplast, der fremstilles ved højtryks- og lavtryksprocesser under
medvirken af mange forskellige, specielle katalysatorsystemer. De forskellige processer resulterer i de
forskellige polyethylen-familier. Hver familie har sin særlige egenskabsprofil. Generelt besidder alle
polyethylener fremragende elektriske isolationsegenskaber, fremragende bestandighed over for vand og
fugt og god bestandighed over for næsten alle organiske opløsningsmidler og kemikalier. De er
ugennemsigtige, lette, seje og fleksible materialer.

Kemisk grundformel for -polyethylen

Egenskaber
Med massefylde varierende mellem 915 og 960 kg/m3 er PE lettere end vand og hører dermed til de
letteste plast.
De forskellige kvaliteter adskiller sig fra hinanden ved smelteindeks, massefylde, middelmolekylmasse,
molekylmassefordeling og molekylær forgreningsgrad. Til en konkret anvendelse kræves disse
egenskaber nøje afstemt efter hinanden. For at karakterisere en materialekvalitet tilstrækkeligt skal i
hvert fald smelteindeks, massefylde og molekylmassefordeling kendes.
Strukturanalyser har vist, at PE-familiernes egenskabsforskelle i væsentlig grad skyldes variationer i
molekylstrukturen. HD-polyethylen består næsten udelukkende af lineære molekyler. LD-polyethylen har
en del forgreninger både af første, anden og undertiden højere orden. PELLD-molekylerne har derimod
mange, men ganske korte førsteordensforgreninger.
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Strukturforskellene gør, at molekylerne i PEHD kan pakkes tættere sammen end i PELD. Det afspejler sig
i PEHD’s højere massefylde og i en lang række andre egenskaber. PEHD er således stærkere og stivere
end PELD, men ikke så sej. Kærvslagsejheden efter Izod er 30-160 J/m for forskellige PEHD-kvaliteter,
mens PELD slet ikke brydes ved denne metode.
Tg er for PE af alle typer langt under 0 °C, så materialerne befinder sig ved almindelig temperatur i deres
viskoelastiske tilstand, hvilket forklarer deres bløde og bøjelige karakter. De er desuden mere eller
mindre krystallitiske afhængigt af molekylernes forgreningsgrad og tæthed (= massefylden).
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Til karakterisering af polyethylener benytter man sig blandt andet af begrebet smelteindeks (engelsk:
melt flow index, MFI). Lidt materiale opvarmes til en bestemt temperatur og udsættes for en bestemt
mekanisk belastning i en cylinder med veldefineret dyse. Smelteindekset er da den mængde af plasten –
målt i gram – der forlader dysen i løbet af 10 minutter.
Det ses, at et højt smelteindeks er ensbetydende med lav viskositet og omvendt. Smelteindekset er et
mål for materialets middelmolekylmasse, som altså er omvendt proportional med smelteindekset. To
materialekvaliteter med samme middelmolekylmasse behøver imidlertid ikke at have ens
flydeegenskaber; man må også kende molekylmassefordelingen. Den bestemmes fx ved
størrelseskromatografi, GPC (= gel permeation chromatography).
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Apparat til bestemmelse af smelteindeks efter ISO 1133:1991
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Massefylden er som før nævnt også en væsentlig egenskab hos polyethylener. Den bestemmes med
fire betydende cifre fx i en massefyldekolonne, som er et vidt, lodretstående glasrør med en passende
blanding af vand og ethylalkohol, således at blandingsforholdet og dermed massefylden ændres
kontinuerligt.
I fast tilstand indvirker hovedsageligt middelmolekylmassen og massefylden, men også
molekylmassefordelingen, på de mekaniske egenskaber. Imidlertid har smelteindeks og massefylde ofte
modsat indflydelse på egenskaberne, så i praksis må der søges kompromiser.
PE har en glansløs, voksagtig overflade. Lystransmissionen afhænger af krystalliniteten, men kun hos
PELD i tynde folier fås normalt gennemskinnelighed af betydning.
Ingen af polyethylenerne er bestandige over for ultraviolet lys. Vejrbe-standigheden kan dog forbedres
ved tilsætning af UV-absorbere. Imidlertid er det kun kønrøg, der har en egentlig langtidseffekt, men
derved må man acceptere den sorte farve.
Massefylden af PEHD-homopolymer er 940-965 kg/m3 afhængigt af polymerisationsprocessen. Ved
copolymerisation af ethylen med propylen, butylen, hexen eller octen reduceres massefylden helt ned til
940 kg/m3. PEHD er delkrystallinsk. Krystalliniteten af en given PEHD kan påvirkes ved
afkølingshastigheden fra smeltet tilstand. Normalt svinger den mellem 50 og 80 %.
Egenskaber som trækflydespænding, stivhed, krybemodstand, modstand mod gennemtrængning af
gasser og væsker, slidbestandighed, skrumpning ved forarbejdning (støbesvind) og hårdhed stiger med
stigende massefylde. Modsat falder slagsejhed, tøjning og modstand mod spændingsrevnedannelse
med stigende massefylde.
Slagsejhed, trækstyrke, tøjning og modstand mod spændingsrevnedannelse forbedres med faldende
smelteindeks (= stigende middelmolekylmasse). Forarbejdelighed og optiske egenskaber forværres ved
faldende smelteindeks.
Af det ovenstående ses, at det ikke er muligt at maksimere alle egenskaber i én PEHD-kvalitet. Der må
altid indgås kompromiser ved design med PEHD. Det er baggrunden for det overordentligt store udvalg
af PEHD-kvaliteter, som de fleste producenter tilbyder.
Som tidligere nævnt, befinder PEHD sig ved almindelig temperatur i den viskoelastiske tilstand, hvorfor
den ved konstant mekanisk belastning vil give efter (krybe). Af denne grund kan almindelige korttidsdata
som bøje- og trækstyrke og -modul ikke bruges ved konstruktive beregninger. Man benytter sig i stedet
af krybedata. Heraf kan findes en krybemodul, som passer til den forudsatte funktionsperiode ved den
forudsatte last. Krybemodstanden af PEHD forøges med stigende massefylde og stigende
middelmolekylmasse. Herudover kan krybemodstanden forbedres ved tværbinding, som kan etableres
ved bestråling eller ad kemisk vej.
PELLD er et overordentligt alsidigt og prisbilligt materiale. Det er sejt og kemisk bestandigt med gode
dielektriske egenskaber og gode barriereegenskaber. PELLD kan indfarves og UV-stabiliseres på
sædvanlig vis.
PELLD blev udbredt i slutningen af 1970’erne som en ny generation PE med fremragende
styrkeegenskaber i forhold til PELD’s. Desuden er molekylmassefordelingen smallere end hos PELD,
hvilket dog gør materialet sværere at ekstrudere. Emner med samme styrkeegenskaber kan fremstilles i
PELLD med mindre materialeforbrug end i PELD.
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Som følge af det højere krystallinske smeltepunkt (125 °C) kan der fremstilles emner, som kan tåle
maskinopvask.
Desuden anvendes ofte blandinger af PELD og PELLD.

Forarbejdningsmetoder
PE forarbejdes let ved alle de sædvanlige metoder til termoplast. Af særlig betydning er
foliefremstilling. En meget stor del af PE-produktionen anvendes til fremstilling af folier af alle slags ved
blæsning, ekstrudering eller ekstruderingsbelægning (extrusion coating).

Anvendelser
Over 55 % af produktionen af PELD anvendes til folier, især til emballage (herunder fødevareemballage),
affaldsposer og -sække, til byggeriet, landbruget og industrien. Ved ekstrudering belægges fx papir og
pap, tekstiler og andre plast med PE-folie, eksempelvis til mælkekartoner.
Rør, slanger og profiler fremstilles ved ekstrudering.
En speciel kvalitet PEMD anvendes til naturgasrør.
En særlig anvendelse er kabelisolering.
Ved rotationsstøbning fremstilles hullegemer, fx tromler, transporttanke, lastepaller og havemøbler. Af
tværbundet PE (PEX) rotationsstøbes særligt modstandsdygtige kemikalietransporttanke.
For at opnå særlige barriereegenskaber coekstruderes PELD med andre plast.

Eksempler på handelsnavne på PE
Paxon (Allied Chemical), Hostalen (Hoechst), AMOCO (Amoco), Eraclene og Riblene (Polimeri
Europa), Dylan (ARCO/ Polymer), Lupolen (BASF), Baylon (Bayer), Lotrène (CdF), Vestolen A
(SABIC), Dow PE (Dow), SABIC LDPE, SABIC LLDPE, SABIC HDPE (SABIC), Alathon (Du Pont),
Tenite (Eastman), Exxon LD (Exxon), Alkathene (ICI), Novatec (Mitsubishi), Hi-zex (Mitsui),
Marlex (Phillips), Natene (Rhône Poulenc), Carolona (Shell), Eltex (Solvay & Cie), Bakelit (Union
Carbide), TOTAL Petrochemicals Polyethylene (TOTAL).

Polypropylen (PP)
Polypropylen er en alsidig gruppe af termoplast med en attraktiv balance mellem termisk og kemisk
bestandighed, gode mekaniske og elektriske egenskaber og let forarbejdelighed. Der er tale om et
ganske bredt spektrum af kvaliteter, hvis egenskaber kan bestemmes ved:
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Type af polymer: Homopolymer eller copolymer med ethylen
Middelmolekylmasse og molekylmassefordeling
Morfologi og krystallinsk struktur
Additiver
Fyldstoffer og forstærkningsmaterialer
Fremstillingsteknik

Kemisk grundopbygning af polypropylen

Egenskaber
Polypropylen har høj stivhed, god trækbrudstyrke og bestandighed mod syrer, baser og
opløsningsmidler. Imidlertid oxideres PP let, hvorfor antioxidanter er nødvendige additiver i alle
kommercielle kvaliteter.
PP er som følge af den høje krystallinitet ugennemsigtig med hvid egenfarve. PP kan indfarves efter
ønske. PP besidder fremragende udmattelsesegenskaber, hvilket udnyttes i en hængseleffekt, der
forekommer naturligt. PP-folie har lav gennemtrængelighed for vand og fugt, er upåvirkelig af bakterier
og svampe og har gode elektrisk isolerende egenskaber.
Med en massefylde på 900-910 kg/m3 er PP den letteste af volumenplastene. Omkring 20 % af PPproduktionen sælges som copolymer med 2-5 % ethylen. Copolymererne har større klarhed i
folietykkelse, større sejhed og fleksibilitet samt et lavere krystallinsk smeltepunkt.

Forarbejdningsmetoder
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PP kan forarbejdes ved alle de sædvanlige metoder til termoplast. PP anvendes dog i udstrakt grad til
fremstilling af fibre, ekstruderet folie og sprøjtestøbte emner.

Anvendelseseksempler
Blæsestøbte emner: Medicinske beholdere, forbrugeremballage.
Ekstruderede produkter: Belægning, fibre og filamenter, folie, rør, plader, sugerør, kabelisolering.
Sprøjtestøbte produkter: Møbler, husholdningsartikler, kufferter, medicinske artikler, låg, beholdere,
legetøj, batterikasser.

Eksempler på handelsnavne på PP
Plaskon (Allied), Hostalen PP (Hoechst), AMOCO PP (Amoco), Novolen (BASF), Vestolen P
(SABIC), Pro-fax (Hercules), SABIC PP (SABIC), Tenite (Eastman), Propathene (ICI), Novatec-P
(Mitsubishi), Polypro (Mitsui), Moplen (Shell), Marlex (Phillips), Napryl (Rhône Poulenc), Shell PP
(Shell), Eltex P (Solvay & Cie), TOTAL Petrochemicals Polypropylene (TOTAL).

Polymethylpenten
Polymethylpenten er en højtydende termoplast med fremragende elektriske egenskaber og
varmebestandighed. PMP er bestandig mod olie og mange kemikalier, transparent og let at forarbejde.
Monomeren til PMP er
4-methylpenten-1, som fremstilles ud fra propylen.
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Kemisk formel for polymethyl- penten

Egenskaber
PMP er den letteste af alle plast med massefylde 840 kg/m3. PMP er delkrystallinsk, men transparent
og med en glasovergangstemperatur på ca. 50 °C og et krystallinsk smeltepunkt på ca. 230 °C. PMP er
imidlertid omkring ti gange så dyr som PE.
PMP’s egenskabsprofil placerer plasten mellem transparente materialer som polycarbonat, polysulfon,
polyester, styren-acrylnitril-copolymer og acrylplast og ugennemsigtige materialer som polyethylen,
polypropylen, polyamid og modificeret polyphenylenoxid.
For eksempel er PMP varmebestandig og transparent med en lystransmission på mindst 90 %. I PMP
kombineres således positive egenskaber som transparens og varmebestandighed med gode elektrisk
isolerende egenskaber og en forarbejdelighed, som er karakteristisk for delkrystallinske polyolefiner.

Forarbejdningsmetoder
PMP forarbejdes bedst ved sprøjtestøbning og ekstrudering; men materialet kan også termoformes –
dog med noget besvær. Derimod udføres celleplastfremstilling, rotationsstøbning, trykstøbning og
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mekanisk formgivning kun under særlige betingelser.

Anvendelseseksempler
Omkring en tredjedel af al PMP anvendes inden for den medicinske sektor, fx til injektionssprøjter,
blodprøveglas, laboratorieudstyr og dyrebure. Her er det især kombinationen af høj slagsejhed,
transparens og steriliserbarhed, der udnyttes.
I kontakt med fødevarer anvendes PMP til emner, hvoraf der kræves bestandighed over for varme, olie
og damp, eksempelvis bakker til mi-krobølgeovne (en meget stor anvendelse), komponenter til
kaffemaskiner, automatiske vaskemaskiner, æggekogere, sutteflasker og skænkepropper til spiritus.
I industrien anvendes PMP-folie fx ved hærdeprocesser ved hærdeplast som polyurethan, epoxyplast,
phenolplast, melaminplast og carbamidplast. Som slipmiddel konkurrerer PMP med fluorplast.
I apparat- og elektronikindustrien finder PMP anvendelse i kopimaskiner, til akustiske komponenter og
spoler.

Eksempler på handelsnavne på PMP
TPX (Mitsui), Crystalor (Phillips 66).

Styrenbaserede termoplast
Gruppen af styrenholdige termoplast omfatter foruden homopolymeren polystyren en række
copolymerer, hvori styren indgår med en dominerende andel. Her omtales polystyren, styren-butadiencopolymer (SB), styren-acrylnitril-copolymer (SAN) og acrylnitril-butadien-styren-copolymer (ABS).

Polystyren
Polystyren er en klar, farveløs, amorf termoplast, som er hård, stiv og forholdsvis skør. Ved iblanding af
gummi og ved copolymerisation med gummi kan brudtøjning, sejhed og slagsejhed forbedres. Sådanne
typer betegnes slagfast polystyren. Ved copolymerisation af styren med acrylnitril dannes SAN. Hvis
butadien også indgår, dannes materialet ABS.
Foruden standard-PS uden eller med ringe tilsætning af additiver forekommer typer med forbedrede
flydeegenskaber, varmebestandige typer og typer, der er godkendt til fødevareemballage. Slagfast PS
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forekommer i tilsvarende modifikationer.
Specialtyper til fremstilling af strukturskum af PS og af slagfast PS findes med op til 30 %
massefyldereduktion. Brandhæmmende typer og typer, der egner sig til iblanding af fyldstoffer eller
fibre, forekommer ligeledes. Desuden forekommer en række blandinger af PS og af slagfast PS med
andre termoplast.
Ekspandérbar polystyren (EPS) består af små kugler med 5-8 % af et opskumningsmiddel (fx pentan)
indarbejdet. Ved opvarmning med vanddamp til over Tg (≈ 100 °C) blødgøres plasten, og trykket fra det
fordampede opskumningsmiddel får materialet til at ekspandere. Afhængigt af pakningsgraden fås
produkter med massefylde ned til 20 kg/m3.

Kemisk formel for polystyren

Egenskaber
Med en bøjemodul på op til 3.400 MPa hører PS til de stive plast. Handelskvaliteter varierer fra 1.600
MPa for gummimodificerede og brandhæmmede typer til det dobbelte for standard-PS.
Øvre temperaturgrænse for PS varierer med niveauet af indre spændinger og anvendelsen. I ubelastet og
spændingsfri tilstand anføres en grænse på 80-90 °C. Varmeledningsevnen er som hos kork og kun 10 %
af glas’.
Udvidelseskoefficienten er 5-10 gange så stor som hos flaskeglas og stål og 2½-4 gange så stor som
hos aluminium.
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Umodificeret PS er sprød; støbt som plade er trækbrudstyrken 28 MPa, elasticitetsmodulen ved træk
2.760 MPa og brudtøjningen ca. 1 %.
Hos slagfaste typer falder E-modulen noget, men der er en markant flydegrænse, og der optræder
koldflydning resulterende i en brudtøjning på op til 75 %.
Kærvslagsejheden af umodificeret, ikke orienteret PS er ca. 20 J/m; men i gummimodificerede typer kan
den være helt op til det tidobbelte.
PS er bestandig over for uorganiske syrer (med undtagelse af stærke, oxiderende syrer) og over for
organiske syrer, alifatiske aminer, baser, uorganiske salte, fødevarer, krydderier, vegetabilske olier,
drikkevarer, sæber og vaskemidler.
Derimod angribes PS af hydrocarboner, aromatiske aminer, aldehyder, estere og ketoner samt æteriske
olier og insektmidler.
PS er forholdsvis ugennemtrængelig for vand, vanddamp og mange fødevarekomponenter.
PS er en klar og transparent plast med høj glans. Den kan indfarves efter ønske.
Ved tilsætning af UV-absorbere kan udendørsbestandigheden forbedres.

Styren-butadien-copolymer
Slagsejhed, brudtøjning og sejhed af PS kan – som ovenfor nævnt – forbedres ved modifikation med en
gummikomponent.
Ved copolymerisation af styren og 1,3-butadien opstår styren-butadien-copolymer, også kaldet slagfast
polystyren, med forkortelsen SB. Ved iblanding af butadiengummi i polystyren (ydre blødgøring) kan
samme effekt opnås. I kommercielle produkter ud- gør styrendelen omkring 2/3. I molekylerne virker
butadien-segmenterne som bøjelige led mellem de stive styren-segmenter, hvorved der opstår en sej og
slagstærk termoplast.

25

Plast Teknologi - Hele bogen

Kemisk grundopbygning af styren-butadien-copolymer

Egenskaber
Samtidig med stor slagsejhed og god brudtøjning har SB god stivhed og varmebestandighed.
SB tillader større designfrihed end de fleste transparente polymerer og udviser stor målfasthed, idet
formsvindet er lavt.
Materialerne blandes godt med andre termoplast, fx polystyren, styren-acrylnitril-copolymer,
polypropylen og polycarbonat.
SB fremstilles stort set til to procesområder: sprøjtestøbning og ekstruderingstermoformning.
Sprøjtestøbekvaliteterne har højere styrenindhold for at give større overfladehårdhed, stivhed og
overfladeglans.
Termoformningskvaliteterne anvendes sædvanligvis blandet med PS til en passende kombination af let
forarbejdelighed og sejhed.
Gennem kontrol af længden af butadien-segmenterne i copolymererne kan disse fås i transparente
udgaver. Derimod vil de typer, der består af sammenblandet polystyren og butadiengummi, på grund af
gummiet være ugennemsigtige, undtagen ved ganske små tykkelser.

Styren-acrylnitril-copolymer
Styren-acrylnitril-copolymer (ofte kaldet polystyrenacryl-nitril) er en copolymer af styren og acrylnitril.
SAN ud-mærker sig ved at have polystyrens klarhed, men større sejhed, og frem for alt ved, at det
bevarer de mekaniske egenskaber ved højere temperatur. Andre karakteristika er god hårdhed, stivhed
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og dimensionsstabilitet samt høj transparens. Desuden er kemikaliebestandigheden bedre end hos
polystyren.

Styren-acrylnitril-copolymer

Egenskaber
SAN er lige så transparent som standardpolystyren. SAN kan optage større slagenergi og modstå
påvirkning fra flere kemikalier. SAN er således modstandsdygtig over for vand, fortyndede syrer og
baser, blegemidler, vaskemidler, benzin og visse chlorerede hydrocarboner. Derimod angribes SAN af en
række aromatiske forbindelser og af ketoner.
I sammenligning med standardpolystyren har SAN væsentligt forbedret bestandighed mod mekaniske
spændinger såvel i luft som i mere aggressive omgivelser. For en SAN-kvalitet med 70 % styren er den
kritiske spænding i luft dobbelt så høj som for PS. I mælk og smør er den fem gange så høj.
Over for en række kemikalier er bestandigheden mod spændingsrevnedannelse stor, ligesom træk- og
bøjestyrke, stivhed, ridsebestandighed og krybeforhold er bedre end hos PS.
De mekaniske styrke-egenskaber bibeholdes ved højere temperatur end hos PS.
På tilsvarende vis forholder det sig med elasticitetsmodul og flydespænding.
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Temperaturens betydning for trækbrudstyrken af SAN og PS

Forarbejdningsmetoder
Ved 140-150 °C formgives polystyren både som homopolymer og de copolymere typer let ved
sprøjtestøbning og ekstrudering, ligesom termoformning, presning og celleplastprocesserne er
velegnede.
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Typiske eksempler på anvendelse af polystyren (PS), slagfast
polystyren (SB) og styren-acrylnitril-copolymer (SAN)
PS, SB: Emballage (også til levnedsmidler), engangsartikler.
PS, SB, SAN: Husholdningsartikler, elektroniske og elektriske komponenter, telekommunikationsudstyr,
stærkstrømsdele.
SB, SAN: Køleskabs- og kølerumsdele, kabinetter til fotoapparater, elektriske apparater,
husholdningsapparater og kontormaskiner, automobildele fx instrumentbrætter og kølergitre.
EPS: Termisk isolering, støddæmpende emballage, redningsmateriel, drikkebægre til varme drikke.
SAN: Elektronik: Videokassettevinduer og -spoler, telefonkomponenter, terminalkabinetter.
Automobilindustri: Instrumentlinser, batterikapsler, komponenter til instrumentpaneler.
Glasfiberforstærket SAN erstatter i stigende grad me-taldele.
Husholdningsartikler: Komponenter i vaskemaskiner, blenderskåle, hårtørrere, drikkeglas, kander, skåle,
krus.
Emballage: Kosmetikbeholdere, hylstre til læbestift, engangslightere.
Byggeindustri: Vinduespaneler, toiletsæder, batterikasser.

Eksempler på handelsnavne på styrenbaserede termoplast
PS: Hostyren (Hoechst), Polystyrol (BASF), Vestyron (Degussa-Hüls), BP Polystyrene (BP),
Carinex (Shell), Gedex (CdF), Lacqrène (ATO), Edistir (EniChem), Lustrex (Monsanto), Styron
(Dow), Diarex (Mitsubishi), Toporex (Mitsui), TOTAL Petrochemicals Polystyrene (TOTAL).
EPS: Hostapor (Hoechst), Styropor (BASF), Vestypor (Degussa-Hüls), Extiv (EniChem).
SB-copolymer: Stereon (Firestone), K-Resin (Phillips), Asaflex (Asahi Chemical), Styrolux
(BASF), Clearen (Derki-Kaguku), FINACLEAR (TOTAL).
Handelsnavne på de gummiiblandede PS-typer følger i store træk navnene på PS (se ovenfor).
SAN: Luran (BASF), Kostil (EniChem), Sicoflex (Mazzucchelli), Lustran (Monsanto), Tyril (Dow),
Litac (Mitsui), Sanrex (Mitsubishi), Vestyron (Degussa-Hüls).

Acrylnitril-butadien-styren-copolymer
Acrylnitril-butadien-styren-copolymer (ABS) er en familie af amorfe termoplast. ABS er copolymerer
sammensat af acrylnitril, butadien og styren, hvori styren udgør hovedparten. Når der indgår tre
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monomerer i en copolymer, kan man angive det ved at kalde den en terpolymer. ABS er altså en
terpolymer.
Det karakteristiske for ABS set i forhold til andre termoplast er en meget gunstig balance mellem de
forskellige egenskaber. I ABS forenes således stor slagsejhed med god stivhed og dimensionsstabilitet.
Endvidere kombineres en fin overfladefinish med let forarbejdelighed og rimelig pris. Ulempen ved ABS
er den ringe vejrbestandighed og den manglende transparens, som skyldes butadienindholdet.

Variationsmulighederne for sammensætning af ABS (det markerede område)
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Ved at variere det forhold, hvori de tre monomerer indgår i ABS, og ved at tilføje forskellige additiver er
det muligt at kontrollere egenskabsprofilen hos ABS inden for vide grænser.
Normalt indgår de enkelte monomerer i følgende forhold:
Acrylnitril: 20-35 %
Butadien: 5-30 %
Styren: 40-60 %
De tre grundenheder i ABS er imidlertid ikke knyttet sammen til en homogen fase; materialet er
opbygget som et heterogent system bestående af en hård og en blød fase. Den hårde fase udgøres af
en copolymer af styren og acrylnitril (SAN). Den bløde fase er en dispers gummifase af polybutadien,
som er podet med styren og acrylnitril.

Principiel kemisk sammensætning af ABS

Egenskaber
Glasovergangstemperaturen, Tg, er 100-120 °C. Den øvre anvendelsestemperatur for ABS svinger fra 80
til 105 °C afhængigt af typen.
ABS bevarer i betydeligt omfang sin slagsejhed i kulden.
De almindelige typer af ABS dækker et ret bredt område, når det gælder kombinationen af styrke og
sejhed.
Som amorf termoplast udviser ABS begrænset slidbestandighed, men den har gode
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svingningsdæmpende egenskaber.
ABS bliver ikke så let statisk opladet, og der findes specialtyper, som på det nærmeste må betegnes
som antistatiske.
De elektriske egenskaber påvirkes ikke i særlig grad af fugtigheds- og temperaturændringer. Derfor
anvendes ABS i udstrakt grad til sekundære isolationsformål.
ABS nedbrydes af sollys: materialet misfarves, og slagsejheden reduceres meget kraftigt. Der findes dog
specialtyper af ABS, hvor misfarvningen i UV-lys er reduceret. Udendørs anvendelse kræver imidlertid
anderledes effektiv beskyttelse, hvis slagsejheden skal bevares. Bedste effekt fås ved indfarvning med
kønrøg.
ABS kan let antændes og brænder stærkt sodende.
ABS tåler en række syrer, baser, olier og fedtstoffer, under forudsætning af at niveauet af indre
spændinger er tilstrækkeligt lavt.
Der er adskillige opløsningsmidler, som kan opløse ABS, fx methylen- chlorid og methylethylketon.
Erstattes acrylnitril med methylmethacrylat, fås MBS. Med denne kombination er det muligt at tilpasse
brydningsindeks på en sådan måde, at materialet i modsætning til ABS bliver transparent.
ABS indgår i stadigt stigende omfang i polymerlegeringer. Vellykkede kombinationer er således ABS
blandet med PC, PA, PVC, PBT og PSU.

Forarbejdningsmetoder
Sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning og termoformning er meget anvendte
forarbejdningsmetoder.
I pladeform er ABS et af de mest anvendte materialer til termoformning.

Anvendelseseksempler
ABS anvendes især til emner, hvortil der stilles store krav til smidighed, slagsejhed og overfladefinish.
Automobilsektoren: Kølergitre, konsoller m.v.
Husholdningsudstyr: Tilbehør til køle- og fryseskabe, kabinetter til husholdningsmaskiner.
Kommunikationssektoren: Kabinetter til kontormaskiner, tv- og radio-
kabinetter, højttalere, telefoner og computerudstyr.
Andre anvendelser: Legetøj, husholdningsartikler, kufferter.
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Eksempler på handelsnavne på ABS
Cycolac (Borg-Warner), Novodur (Bayer), Terluran (BASF), Kralastic (Uniroyal), Lustran (Bayer),
Ronfalin (BASF), Sternite (Ster-ling Moulding), Ugikral (Borg War-ner), Sinkral (EniChem).

Andre styrenbaserede terpolymerer
Acrylnitril-styren-acrylat-copolymer (ASA)
I terpolymeren ASA, som er sammensat af acrylester, styren og acrylnitril, er det elastomerkomponenten
i form af en acrylester, der først og fremmest giver materialet dets afvigende egenskaber i forhold til
egenskaberne af ABS, som det ellers ligner i opbygning og struktur.
ASA er en amorf termoplast med Tg ≈ 100 °C.
Det, der i særlig grad karakteriserer ASA i forhold til ABS, er materi-alets væsentligt større udendørs
bestandighed kombineret med en langt ringere tendens til gulning.

Anvendelseseksempler
ASA anvendes fortrinsvis til produkter, hvoraf der kræves slagsejhed, og som skal anvendes til udendørs
brug, såsom havemøbler, telefon- og målerkapper, beklædning til campingvogne m.v.

Eksempler på handelsnavne på ASA
Geloy (General Electric),
Luran S (BASF).

Polyvinylchlorid (PVC)
PVC er en amorf og derfor transparent termoplast. Homopolymeren baseres på vinylchlorid som
monomer. Imidlertid forekommer også en lang række copolymerisater med andre monomerer fx
vinylacetat, ethylen og propylen.
Der er tre forskellige teknologier forbundet med PVC: stiv PVC, blødgjort PVC og PVC-plastisol.
PVC har ringe varmebestandighed. Derfor vil PVC altid være tilsat varmestabiliserende additiver. I de
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fleste tilfælde er andre additiver også tilsat for at lette forarbejdningen. Man taler da om PVCkompound. Ofte blandes kompounden af den PVC-forarbejdende virksomhed selv.

Kemisk formel for PVC

Stiv PVC
Egenskaber
Stiv PVC er karakteristisk ved sin styrke og fremragende kemikaliebestandighed. Der er en konstant
konflikt imellem kravet til et færdigt PVC-emnes fysiske og mekaniske egenskaber og kravet til
forarbejdelighed. For eksempel er en PVC-copolymer lettere at forarbejde end homopolymeren, mens
homopolymeren har bedre mekaniske egenskaber og er mere varmebestandig.
PVC’s mekaniske egenskaber bestemmes i hovedsagen af molekylmassen. Jo højere molekylmassen
er, desto bedre er de mekaniske egenskaber: men jo vanskeligere er kompounden at forarbejde.
Ligesom ved polyolefinerne bestemmes middelmolekylmassen af PVC ved viskositetsbestemmelse.
Ved PVC benytter man sig imidlertid af polymerens opløselighed. K-værdien betegner viskositeten af en
opløsning af 0,5 g PVC i 100 ml cyclohexanon ved 25 °C. Der er således ligefrem proportionalitet mellem
K-værdien og molekylmassen. Ved bestemte forarbejdningsprocesser er bestemte K-værdiområder at
foretrække.
Handelskvaliteter af PVC har glasovergangstemperatur omkring 80 °C. Ved højere temperatur er PVC
blød og bøjelig. Ved iblanding af additiver fås de bedste resultater, når det foregår ved temperatur over
Tg.
Som følge af de store muligheder for at variere sammensætningen af PVC-kompounder er spektret af
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egenskabsvariationerer ligeledes meget bredt.
Udvidelseskoefficienten er typisk ca. 10-5/°C, hvilket er væsentligt ved udendørs anvendelse.
Højeste anvendelsestemperatur er typisk 50-70 °C og afhænger i øvrigt af varme- og UV-stabiliserende
additiver.
Stiv PVC er selvslukkende på grund af chlorindholdet.
Kærvslagsejheden af ren PVC er 20 J/m, men ved modificering kan den hæves til 1.200 J/m.
PVC er stærk, stiv, hård og hornagtig. De mekaniske egenskaber varierer med molekylmassen. PVC
bliver sprød ved frostgrader. Særlige kvaliteter kan dog tåle lidt lavere temperaturer.
De optiske egenskaber af PVC er fremragende; materialet kan fremstilles i udgaver fra funklende klar til
halvgennemskinneligt, og det kan indfarves efter ønske.
PVC har fremragende bestandighed over for syrer og baser og en række andre kemikalier, men angribes
af nogle opløsningsmidler.
PVC er ikke vejrbestandig, men bestandigheden kan forbedres ved tilsætning af additiver.
Med en massefylde på 1.400 kg/m3 er PVC den tungeste af de almindelige termoplast.

Forarbejdningsmetoder
Stiv PVC forarbejdes almindeligvis ved sprøjtestøbning, ekstrudering, termoformning, flaskeblæsning og
celleplastmetoder, mens presning og direkte støbning er vanskeligere at gennemføre.

Anvendelseseksempler
Omkring en tredjedel af al stiv PVC anvendes til rør og fittings – til den kemiske industri, til
koldtvandsledninger (chloreret PVC også til varmtvandsledninger), til drænrør og til afløbssystemer.
Facadebeklædning, tagrender, nedløbsrør og vinduer udgør de store anvendelser i byggeriet.
Sprøjtestøbte dele finder stigende anvendelse i takt med udviklingen af forbedrede kompounder; tvbagsider, tv-kabinetter, dele til kontormaskiner og apparater er eksempler.
Ved blæsestøbning fremstilles flasker og dunke til en lang række produkter. Der findes kvaliteter, som er
godkendt til at komme i kontakt med fødevarer; øl, vin og spiritus forhandles fx i PVC-flasker.
Som celleplast anvendes stiv PVC til termisk isolering og som kernemateriale i sandwichkonstruktioner.

Blødgjort PVC
Blødgjort PVC – også kaldet plastificeret PVC – udgør en meget stor variation af kompounder med et
bredt spektrum af egenskaber. Blødgjort PVC er let at forarbejde ved næsten alle de sædvanlige
metoder til termoplast. PVC kompounderes med blødgøringsmidler, stabilisatorer, fyldstoffer og andre
additiver afhængigt af de ønskede egenskaber og den anvendte forarbejdningsproces.
Copolymerisater med fx vinylacetat og propylen anvendes også i blødgjort tilstand.
Indholdet af blødgøringsmiddel kan være så højt som 50 %, hvilket indikerer de store
variationsmuligheder for især mekaniske egenskaber. Det mest anvendte blødgøringsmiddel er di(2ethylhexyl)phthalat (DEHP). Dette stof kan også benævnes dioctylphthalat og betegnes ofte med
forkortelsen DOP. Dette blødgøringsmiddel er imidlertid – ligesom andre blødgørende phthalater –
mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at virke reducerende på mænds sædkvalitet, og det er
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derfor stærkt på retur til fordel for især polymere blødgøringsmidler.
Blødgjort PVC anvendes i øvrigt med stort udbytte i blandinger med andre polymerer fx SAN, ABS,
syntetisk gummi, acrylater og endog med hærdeplast.
Ved iblanding af additiver fås en række egenskaber, som ikke kan opnås på anden måde. Omkring 60 %
af forbruget af alle plastadditiver anvendes til blødgjort PVC.

Egenskaber
Egenskaberne af blødgjort PVC afhænger først og fremmest af arten og mængden af blødgøringsmidler
og andre additiver, men også af polymerens molekylmasse. Kvaliteter med lav molekylmasse er bedst til
sprøjtestøbning, mens de med større molekylmasse er bedst til ekstrudering.
Almindeligvis tilstræbes den størst mulige molekylmasse, der uden for store vanskeligheder kan
forarbejdes.
Afhængigt af tilsætning af additiver og fyldstoffer kan massefylden variere mellem 1.180 kg/m3 for en
klar kompound og 1.700 kg/m3 for kompounder med højt fyldstofindhold.
Glasovergangstemperaturen af blødgjort PVC falder lineært med indholdet af blødgøringsmiddel.
Ligesom stiv PVC har blødgjort PVC ringe varmebestandighed. Der anføres en højeste
anvendelsestemperatur på 50-60 °C. Kuldebestandigheden er ligeledes ringe, men kan dog forbedres
ved stabilisering.
De mekaniske egenskaber afhænger som nævnt stærkt af indholdet af blødgøringsmiddel, hvilket
fremgår af figuren til venstre.
Glansen af blødgjort PVC kan varieres fra som skinnende laklæder til meget dunkelt mat. Kompounder
varierer i transparens fra klar over halvgennemskinnelig til ugennemsigtig. Alle farver kan indarbejdes.
Blødgjort PVC er kendt for den ekstraordinært gode kemikaliebestandighed. Materialet angribes ikke af
de fleste fortyndede syrer og baser og mange koncentrerede syrer samt de fleste andre kemikalier, men
opløses dog af ketoner, visse aromatiske forbindelser og chlorerede hydrocarboner. Desuden vil en
række opløsningsmidler kunne udvaske blødgøringsmidlet. Dette fænomen, som kaldes migrering, har
meget stor betydning, især hvor blødgjort PVC er i kontakt med fødevarer.
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Mekaniske egenskaber af PVC, blødgjort med varierende koncentrationer af di(2-ethylhexyl)phthalat

Forarbejdningsmetoder
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Blødgjort PVC kan forarbejdes ved flere metoder end nogen anden plast. Foruden de sædvanlige
metoder til forarbejdning af termoplast er især kalandrering af betydning til fremstilling af folier.

Anvendelseseksempler
Byggesektoren: Tætningslister, membraner i svømmebassiner, plastbelægning på metal, gulvbelægning,
polstermateriale, vægbeklædning.
Beklædning: Blesnipper og -bukser, regntøj, fodtøj.
Elektrisk industri: Lednings- og kabelisolering, fittings.
Kontor og hjem: Apparater, haveslanger, badeforhæng, duge.
Landbrug: Slanger.
Emballage: Fødevarefolie, krympefolie, kapselpakninger.
Fritidssektoren: Bolde, dukker, modeller, oppustelige badedyr, svømmefinner, legetøj.
Transport: Måtter, indtræk, sædeovertræk, stødpuder, luftfilterpakninger til biler.

Eksempler på handelsnavne på PVC
Geon (BF Goodrich), Vinoflex (BASF), Beetle og Vybak (BIP), Vestolit (Degussa-Hüls), Dacovin
(Diamond Shamrock), FPC (Firestone), Rucoblend og Rucodur (Hooker), Sicron (Montedison),
Nissan Vinyl (Nissan), Le Vinychlore (Saplast), Hostalit (Hoechst), Trosiplast (Dynamit Nobel),
Breon (BP), Carina (Shell), Welvic (ICI), Lacqvyl (ATO), Lucolene (Rhône Poulenc), Vipla, Viplast
og Viplavil (EVC), Ultryl (Phillips), Norvinyl (Hydro), Kohinor (Pantasote), Nipeon (Nippon), Vinika
(Mitsubishi), Vinychlon (Mitsui).

PVC-plastisol
En PVC-plastisol er en opslæmning af en PVC-kompound i en væske, som ikke opløser PVC’en ved
stuetemperatur, men først ved en højere temperatur, hvorved der dannes en homogen blanding.
Polymerens kornstørrelse er 0,5-2,0 µm. Den kan være homo- eller copolymer.
PVC-plastisoler anvendes som belægning til alle slags formål.

Anvendelseseksempler
Som bærer af polstermaterialer, kalecher, beklædningstekstiler, vægbeklædning, skooverdele, støvler,
gulvbelægning, tæppebagsider, papirbelægning, valsebelægning.

Egenskaber
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Der findes mange acrylpolymerer: acrylnitril, acrylater, methacrylater og en skare af copolymerer. De
repræsenterer en bred vifte af egenskaber. En af de vigtigste, umodificerede acrylpolymerer er
polymethylmethacrylat med forkortelsen PMMA. Til daglig benævnes PMMA ofte blot acrylplast, hvis
det af sammenhængen er indlysende, at der ikke kan være tale om nogen af de andre acrylpolymerer.

Kemisk formel for PMMA

Egenskaber
PMMA er en amorf termoplast, som ved stuetemperatur er hård og stiv.
PMMA er et polært materiale.
Glasovergangstemperaturen, Tg, for PMMA ligger i området 90-105 °C.
Højeste anvendelsestemperatur for PMMA svinger mellem 65 og 105 °C. Kogende vand vil nedbryde de
fleste acrylplastkvaliteter, men der findes varmebestandige typer, som kan tåle kogende vand.
Slagsejheden af PMMA falder ved lave temperaturer; men ned til omkring –40 °C bevares den i
tilstrækkelig grad til de fleste anvendelser.
Acrylplast er langsomt brændende materialer med en selvantændelsestemperatur på omkring 454 °C.
Brændhæmmede kvaliteter forekommer.
Som de fleste plast er PMMA en god termisk isolator, hvilket sammen med den enestående transparens
gør materialet velegnet til vinduesruder. Den termiske ledningsevne er mindre end hos glas.
PMMA absorberer nogen fugt, derfor afhænger de fysiske, mekaniske og elektriske egenskaber af
fugtigheden foruden af temperaturen.
Ved temperaturer under Tg er umodificeret PMMA hård og stiv og derfor kærvfølsom. Slagsejheden er
moderat og stiger med temperaturen. PMMA er sejere end umodificeret polystyren, men ikke så sej som
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ABS. PMMA har meget større slagsejhed end glas.
PMMA anvendes ofte, hvor der kræves fremragende optiske egenskaber. PMMA er hårdere end de
fleste termoplast, men mindre ridsefast end glas. Ridsefastheden kan dog forbedres med særlige
overfladebelægninger.
Trækbrudstyrken, trykstyrken og bøjemodulen er højere end hos polycarbonat og mere end dobbelt så
høje som hos PEHD.
92 % af dagslyset transmitteres gennem PMMA, hvilket er mere end hos glas. PMMA har fremragende
lysledningsegenskaber; stænger, rør og fibre af PMMA kan transmittere lys om hjørner og ind i
utilgængelige områder.
Ren PMMA absorberer næsten intet UV-lys, hvilket forklarer den store lysstabilitet. PMMA er den eneste
af de almindelige termoplast, der ikke nedbrydes af sollys. Da den desuden har udmærket
kemikaliebestandighed, resulterer det i enestående udendørs bestandighed. Man kender eksempler på
klare acrylplastprodukter, der efter 20 års udendørs eksponering overhovedet ikke er blevet påvirket. I
den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at tilsætning af farvepigmenter, blødgøringsmidler eller andre
additiver kan reducere vejrbestandigheden.
PMMA har god bestandighed over for vand, baser, uorganiske saltopløsninger, uorganiske syrer, de
fleste fortyndede syrer, alifatiske hydrocarboner, de fleste husholdningsrengøringsmidler, fedtstoffer og
olier. Derimod angribes materialet af chlorerede og aromatiske hydrocarboner, visse fortyndede syrer,
koncentreret svovlsyre, estere og ketoner.
Spændingsrevnedannelse forekommer ved kontakt med opløsningsmidler og andre organiske
kemikalier. Vedvarende belastning bør ikke overstige 10 MPa, mens større belastninger kan modstås i
kortere tid.
Acrylplastene har lav elektrisk ledningsevne. Som følge af polariteten er de imidlertid ikke så gode
elektriske isolatorer som polyethylen.

Forarbejdningsmetoder
Acrylplast egner sig fortrinligt til forarbejdning ved de almindelige metoder til termoplast:
sprøjtestøbning, ekstrudering, termoformning, trykstøbning, direkte støbning og mekanisk bearbejdning.
Derimod kan rotationsstøbning kun udføres under særlige omstændigheder.

Anvendelseseksempler
Den største anvendelse af acrylplast er inden for områder, hvor man udnytter kombinationen af den
gode vejrbestandighed og de fine, optiske egenskaber.
Byggesektoren: Ovenlys, lyspaneler, forsatsruder, lamper til indendørs og udendørs brug.
Sanitetssektoren: Vaskekummer, badekar, brusekabiner.
Autosektoren: Blinklys, lygteglas, knapper til afvisere og horn.
Elektroteknik: Styrepaneler, trafiklys.
Optik: Brilleglas, linser, prismer, lysledere.
Den medicinske sektor: Diagnostiseringsudstyr.

41

Plast Teknologi - Hele bogen

Eksempler på handelsnavne på acrylplast
Lucryl (BASF), Oroglas (Rohm & Haas), Perspex og Diakon (ICI), Plexiglas (Röhm), Degalan
(Degussa), Lucite (DuPont), Bonotex (Bofors), Resarit (Resart-IHM).

Polyamider
Betegnelsen polyamid dækker over en hel gruppe af termoplast, der alle er karakteriseret ved at
indeholde et større eller mindre antal amidgrupper.
De fleste polyamider er delkrystallinske termoplast.
Et karakteristisk træk ved polyamiderne er deres store bestandighed over for brændstoffer, olier og
fedtstoffer. Polyamiderne besidder desuden stor evne til at modstå udmattelse og gentagende
slagpåvirkning. Tendensen til krybning er ringe. De er slidbestandige med lav friktion og har
fremragende barriereegenskaber.
Alle polyamiderne optager imidlertid nogen fugt, hvorfor deres egenskaber bedst bestemmes, efter at de
har antaget ligevægt med hensyn til fugtoptagelse under de betingelser, hvorved de skal anvendes.
Desuden skal de konditioneres forud for ibrugtagning.
Man skelner de enkelte polyamider fra hinanden ved hjælp af en talkode, der angiver det antal
carbonatomer, der optræder mellem to på hinanden følgende nitrogenatomer i molekylkæden. Hvis de
enkelte segmenter er identiske, anvendes et enkelt tal fx PA6. Hvis de enkelte segmenter er forskellige,
anvendes et talsæt, fx PA6.6. Til daglig udelades punktummet mellem de to tal; PA66 udtales altså
polyamid seks-seks, ikke polyamid seksogtres!

Kemisk struktur af en amidgruppe
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Kemisk sammensætning af PA6, PA11 og PA12, hvor m er henholdsvis 5, 10 og 11

Kemisk sammensætning af PA4.6

Kemisk sammensætning af PA6.6 m.fl.
Kemisk sammensætning af PA6.6, PA6.9, PA6.10 og PA6.12, hvor m er henholdsvis 4, 7, 8 og 10
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Kemisk sammensætning af amorf PA

Egenskaber
Det termiske anvendelsesområde for polyamiderne ligger mellem –40 °C og 80-100 °C. Der findes
særligt varmestabiliserede typer, der egner sig til det øvre temperaturområde. Ustabiliserede kvaliteter
vil misfarves ved forhøjet temperatur under samtidig reduktion af de mekaniske egenskaber.
Glasovergangstemperaturen for amorf PA er ca. 150 °C.

Polyamidernes krystallinske smeltepunkter (°C)
PA6

225

PA6.6

265

PA6.9

205

PA6.10

225

PA11

190

PA12

180
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Polyamiderne er stærke og relativt stive. Den gode sejhed bevares selv ved lave temperaturer.
Polyamiderne har derfor stor dæmpningsevne. Ved langvarige mekaniske påvirkninger udviser
polyamiderne ikke tegn på udmattelse, hverken når påvirkningerne er af statisk eller dynamisk karakter.
PA6 og PA6.6 repræsenterer de hårdeste og stiveste typer.
PA’erne har bemærkelsesværdigt stor slidstyrke.
Selv om PA’s elektriske isolationsegenskaber på ingen måde kan stå mål med dem, som kendes hos PE
og PVC, er de tilstrækkelige til, at PA’erne sagtens kan anvendes inden for det mest almindelige
frekvens- og spændingsområde (50 Hz, 230 V). De elektriske egenskaber er imidlertid stærkt afhængige
af fugtindholdet.
Polyamiderne er for det meste ugennemsigtige, opalhvide eller svagt gullige. De amorfe typer er dog
transparente og farveløse.
Udsættes polyamider i længere tid for UV-lys, vil de nedbrydes med misfarvning og tiltagende sprødhed
til følge. De kan dog stabiliseres, men effektivt kun med kønrøg.
Polyamider er ret svært antændelige. Brandbarheden kan imidlertid yderligere nedsættes ved hjælp af
additiver.
Alle polyamiderne optager fugt, dog ikke i samme grad. Derved formindskes styrke og stivhed, samtidig
med at slagsejheden forøges.
PA’erne har udmærket bestandighed mod brændstoffer, der er baseret på hydrocarboner, og mod
smøremidler og mange forskellige opløsningsmidler. Derimod angribes de af mange syrer, stærke baser
og oxidationsmidler. Stærkt koncentrerede phenolopløsninger virker direkte opløsende. Visse
koncentrerede saltopløsninger, navnlig zinkchlorid, virker spændingsrevnedannende.
De mekaniske egenskaber kan modificeres ved fiberforstærkning og/ eller ved tilsætning af mineralske
fyldstoffer samt ved blødgøring. Polyamiderne kan i øvrigt blandes indbyrdes og med andre termoplast.

Forarbejdningsmetoder
Samtlige polyamider egner sig til forarbejdning ved sprøjtestøbning, ekstrudering og blæsestøbning,
men materialerne skal fortørres.
PA6 kan støbes direkte ud fra monomeren, ε-caprolactam, idet polymerisationen foregår i formværktøjet.
Denne metode egner sig særligt til fremstilling af store, spændingsfrie emner i små serier.

Anvendelseseksempler
I teknisk henseende er de vigtigste polyamidtyper PA6 og PA6.6.
Maskinindustrien: Glidelejer, tandhjul, koblinger og tilsvarende maskinelementer, hvortil der stilles store
krav til styrke- og slidegenskaber.
Elektroteknik: Spoler, kapper til elektrisk udstyr, kabelkoblinger, blitzudstyr.
Autosektoren: Blæserhjul, oliefiltre, karburatordele, brændstofbeholdere, svømmere til benzintanke, olieog benzinslanger.
Møbelsektoren: Dørbeslag, dørklinker, møbelhængsler, dyvler, overfladebehandling af havemøbler.
Emballagesektoren: Flasker, folier, også laminatfolier til gastætte emballager.
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Husholdningsartikler: Køkkenudstyr, køkkenmaskiner, støvsugerkapper.

Eksempler på handelsnavne på PA
PA6: Akulon (DSM), Durethan BK (Bayer), Maranyl F (ICI), Ultramid B (BASF), Orgamide (ATO),
Orgasol (Arkema).
PA11: Rilsan B (Arkema), Rilsan Fine Powder (Arkema).
PA12: Rilsan A (Arkema), Grilamid (Emser-Werke), Vestamid (Degussa-Hüls).
PA4.6: Stanyl (DSM).
PA6.6: Akulon (DSM), Maranyl A (ICI), Ultramid A (BASF), Zytel (DuPont).
PA6.9: Vydyne (Monsanto).
PA6.10: Ultramid S (BASF),
BZytel (DuPont).
PA6.12: Orgasol (Arkema)
PA, amorf: Trogamid T (Dynamit Nobel).

Polyoxymethylen
POM er en højkrystallinsk termoplast, der tilhører gruppen af tekniske plast. I POM kombineres en række
teknisk vigtige egenskaber som stivhed, hårdhed og styrke samt formbestandighed ved forhøjet
temperatur. POM forekommer både som homopolymer og som copolymer. Polyoxymethylen kendes
også som acetalplast og som polyformaldehyd, idet monomeren til denne polymer er formaldehyd.

Kemisk opbygning af POM-homopolymer
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Kemisk opbygning af POM-copolymer

Egenskaber
Den maksimale anvendelsestemperatur ved kontinuerlig drift i luft er 100 °C for copolymeren og 85 °C
for homopolymeren. Kortvarigt tåler materialerne noget højere temperatur, bestemt fortrinsvis af deres
krystallinske smeltepunkter.

Glasovergangstemperatur og krystallinsk smeltetemperatur af POM
Homopolymer

Copolymer

Glasovergangstemperatur, Tg

≈ –85 °C

≈ –75 °C

Krystallinsk smeltetemperatur, Tm

≈ 175 °C

≈ 165 °C

I vandigt miljø er den maksimale anvendelsestemperatur ved kontinuerlig drift 80 °C for copolymeren
og noget lavere for homopolymeren.
POM udviser en god kombination af styrke, stivhed og hårdhed ved temperaturer op til 120 °C.
POM har udprægede fjedringsegenskaber af den type, som kendes fra en række metaller. I praksis
udnyttes dette forhold ved snapsamlinger.
Materialet bevarer dets slagsejhed i betydeligt omfang ned til –40 °C.
POM tåler langvarig statisk og dynamisk belastning, uden at de mekaniske egenskaber reduceres i
nævneværdig grad.
POM besidder stor slidstyrke. Friktionskoefficienten er lille, bestemt både i forhold til materialet selv og
til andre typer af plast samt metaller og keramiske materialer.
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POM har gode elektriske isolationsegenskaber, der knapt nok påvirkes af fugtighedsvariationer. Den
dielektriske tabsfaktor er 0,0055 ved 1 MHz.
POM er ugennemsigtig med en hvidlig egenfarve.
Vejrbestandigheden er dårlig; sollys fremkalder sprødhed i materialet. Bedste beskyttelse mod UV-lys er
indfarvning med kønrøg.
POM er altid tilsat additiver til forebyggelse af termisk-oxidativ nedbrydning.
POM har gode barriereegenskaber, idet permeabiliteten over for gasser er lav.
POM brænder let, og brandbarheden kan kun reduceres lidt ved tilsætning af brandhæmmende additiver.
Ved termisk nedbrydning af POM optræder en kraftigt stikkende lugt af formaldehyd.
I sammenligning med polyamiderne absorberer POM kun lidt vand.
POM tåler svage syrer og baser, men angribes af stærke syrer og baser. Stærkt oxiderende kemikalier
som hypochlorit (chlorin-opløsninger) virker kraftigt nedbrydende på POM. Til gengæld er materialet
meget modstandsdygtigt over for et bredt spektrum af såvel polære som upolære opløsningsmidler.
POM viser ingen tendens til spændingsrevnedannelse.
Modificerede kvaliteter med forskellige additiver og fiberforstærkning står til rådighed.

Forarbejdningsmetoder
Sprøjtestøbning er den mest anvendte forarbejdningsmetode, men også ekstrudering og blæsestøbning
anvendes.

Anvendelseseksempler
Maskin- og apparatsektoren: Tandhjul, glidelejer, remskiver, styreelementer, pumpedele, skruer og
finmekaniske dele.
Elektroteknik: Isolatorer, spolehoveder og dele til telefoner, radioer og fjernsyn.
Møbelsektoren: Beslag, hængsler, dørgreb.
Emballagesektoren: Aerosoldåser, engangslightere.

Eksempler på handelsnavne på POM
Delrin (DuPont), Kematal (ICI), Hostaform (Hoechst), Ultraform (BASF).

Termoplastiske polyestre
Polyethylenterephthalat og polybutylenterephthalat
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Polyethylenterephthalat (PET) forekommer både som amorf og som del-krystallinsk termoplast, mens
polybutylenterephthalat (PBT) kun fore-kommer i delkrystallinsk tilstand. I amorf og upigmenteret
tilstand er PET transparent og farveløs, mens materialet i delkrystallinsk tilstand er ugennemsigtigt og
hvidt. PBT er altid ugennemsigtig og hvid.
De to polyestertyper adskiller sig afgørende fra hinanden med hensyn til dannelse og vækst af
krystallitter. I PET dannes således kun krystallitter, hvis materialet er tilsat særlige kimdannere, såkaldte
nukleater. I modsætning til PET krystalliserer PBT spontant. PET på amorf form betegnes undertiden
PET-A, og på krystallinsk form PET-C. En glykolmodificeret copolymer betegnes PET-G. Hos de
termoplastiske polyestere i delkrystallinsk tilstand kombineres stor styrke, stivhed og hårdhed. Desuden
besidder materialerne gode slid- og friktionsegenskaber. På grund af ringe fugtoptagelse bibeholdes
deres elektriske egenskaber over et bredt temperatur- og fugtighedsområde. De er derimod meget
følsomme over for hydrolytisk nedbrydning ved højere temperatur end 50 °C.
Termoplastiske polyestere har gode barriereegenskaber over for luftarter som oxygen og carbondioxid.
Dette forhold udnyttes navnlig i forbindelse med amorf PET.

Polyethylenterephthalats kemiske sammensætning

Polybutylenterephthalats kemiske sammensætning

Egenskaber
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De forholdsvis lave glasovergangstemperaturer (PET: 70 °C og PBT: 50 °C) medfører, at også
materialernes formbestandighedstemperaturer (HDT), bliver forholdsvis lave. Det kan der imidlertid
rådes bod på ved fiberforstærkning.
De krystallinske smeltepunkter er 265 °C for PET og 225 °C for PBT.
Hvis der ikke er tale om mekanisk belastning eller vandigt miljø, kan de termoplastiske polyestere
anvendes vedvarende ved temperatur op til 100 °C.
På grund af forholdsvis lille varmeudvidelseskoefficient, ringe vandoptagelse og beskedent støbesvind
kan produkter, der er fremstillet i termoplastisk polyester, opnå relativt stor målfasthed.
Krystallinsk PET hører til de termoplast, der har bedst kombination af styrke, stivhed og hårdhed. I amorf
tilstand forøges sejheden, men samtidig formindskes stivheden og hårdheden.
Til konstruktive formål skal PET være i krystallinsk og/eller i fiberforstærket tilstand for at kunne bevare
stivheden ved forhøjet temperatur.
Generelt udviser PBT ringere styrke end PET i delkrystallinsk tilstand.
PET og PBT har fremragende slid- og friktionsegenskaber.
Både PET og PBT har gode elektriske isolationsegenskaber. De dielektriske egenskaber er mere
beskedne, idet den dielektriske tabsfaktor ved 1 MHz er 0,01-0,02. De elektriske egenskaber påvirkes
ikke nævneværdigt af fugt.
Termoplastiske polyestere udviser stor krybestrømssikkerhed og er bestandige mod elektrolytisk
korrosion.
Termoplastiske polyestere absorberer UV-lys. PBT er en grad mere følsom over for fotolytisk
nedbrydning end PET. Materialerne udviser dog middelgod bestandighed set i en fotokemisk
sammenhæng.
PET og PBT er villigt brændende materialer, der imidlertid kan brandhæmmes ved hjælp af
tilsætningsstoffer.
Termoplastiske polyestere optager kun lidt vand og angribes ikke af vand ved stuetemperatur. Ved
temperatur højere end 50 °C sker der imidlertid hydrolytisk nedbrydning.
Termoplastiske polyestere udviser betydelig tæthed over for vanddamp, luftarter og aromastoffer.
Materialerne udviser god bestandighed mod mineralolier og opløsningsmidler. På grund af deres
tilbøjelighed til at hydrolyseres er bestandigheden over for syrer og baser begrænset.
Der er en gradsforskel i kemisk bestandighed af de to polyestertyper, idet PET gennemgående er mest
modstandsdygtig over for organiske kemikalier, mens omvendt PBT er mest modstandsdygtig over for
uorganiske kemikalier.
Hidtidige undersøgelser tyder på, at de termoplastiske polyestere kun i ringe grad viser tendens til
spændingsrevnedannelse.
Foruden grundtyperne findes der en række glasfiberforstærkede typer med et rigt varieret glasindhold.
Desuden forekommer der en række polymerlegeringer.

Forarbejdningsmetoder
På grund af følsomheden over for hydrolytisk nedbrydning er omhyggelig fortørring nødvendig, inden
forarbejdning kan finde sted. Det maksimalt tilladelige vandindhold er 0,02 %.

50

Plast Teknologi - Hele bogen

Sprøjtestøbning er den mest anvendte forarbejdningsmetode, men også ekstrudering kan anvendes. Det
sker fx ved fremstilling af glasklare folier i PET.
Fremstilling af PET-flasker sker ved sprøjteblæsning.

Anvendelseseksempler
Fødevaresektoren: Glasklare flasker i PET til kulsyreholdige produkter, bakker til ovnretter, stegefolier.
Maskin- og apparatsektoren: Ruller, hjul, koblingsdele til kontormaskiner, håndtag og bundplader til
husholdningsmaskiner, pumpedele.
Lyd- og videosektoren: Bærefolie til lyd- og videobånd.
Automobilindustrien: Mekaniske og elektriske komponenter til brug under motorhjelmen.
Elektroindustrien: Kontakter og holdere af enhver art.

Eksempler på handelsnavne på PET og PBT
PET: Arnite (DSM), Crasting (Ciba-Geigy), Rynite (DuPont), Vestodur (Degussa-Hüls).
PBT: Arnite T (DSM), Pocan B (Bayer), Ultradur (BASF), Valox (General Electric), Dynalit (DN).

Polyethylennaphthalat
Polyethylennaphthalat (PEN) er en amorf og transparent termoplast. PEN kan være et alternativ til PET i
folier og fibre. PEN er mere varmebestandig end PET. PEN er PET overlegent, når det gælder termiske,
mekaniske, elektriske og kemiske egenskaber. Den dobbelte benzenring (naphthalen) giver meget stive
kædemolekyler. PEN er godkendt til elektrisk langtidsanvendelse ved 155 °C, mens PET kun er godkendt
til 105-130 °C afhængigt af krystalliniteten.
Trækstyrken hos PEN er omtrent den samme som hos PET, mens elasticitetsmodulen af PEN er højere
– ca. 25 % ved stuetemperatur, men adskillige gange større i temperaturområdet 100-150 °C. PEN er
også mere UV-bestandig, har bedre barriereegenskaber og er mere modstandsdygtig over for hydrolyse i
alkalier og meget varme, vandige miljøer. Imidlertid er PEN dyrere end PET.
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Polyethylennaphthalats kemiske sammensætning
PEN anvendes til magnetisk tape og andre elektriske komponenter. I Danmark er PEN specielt kendt
som genbrugsflasker til øl. Et eksempel er vist i kapitlet Generelt om plast. Magnetbånd kan gøres
tyndere uden at blive så elastiske, at de giver mislyd. Tyndere bånd betyder mindre kassetter. Andre
områder er under motorhjelmen i biler, trykte kredsløb, som udsættes for høje temperaturer under
fremstillingen, småmotorer og kondensatorer.

Polybutylennaphthalat
Polybutylennaphthalat (PBN) er delkrystallinsk og har højere formbestandighedstemperatur end PBT.
PBN er et højværdigt alternativ til PBT, men er dyrere. Det krystallinske smeltepunkt er 242 °C og
glasovergangs- temperaturen 82 °C. PBN forekommer i fiberforstærkede kvaliteter til sprøjtestøbning.
Af PEN og PBN med copolymerer fremstilles fibre med potentiel anvendelse i radialdæk, transportbånd
og -bælter samt til forstærkning af rør til hydraulik og rør til transport af brændstoffer. På grund af lav
diffusion af hydrocarboner er brændstoftanke en potentiel anvendelse.

Polyphenylenoxid
Egenskaberne af polymeren polyphenylenoxid er sådan, at materialet aldrig anvendes alene, men kun
legeret med slagfast polystyren. Materialet betegnes da modificeret polyphenylenoxid og får
forkortelsen PPO/SB.
Polyphenylenoxid kan også betegnes polyphenylenether med forkortelsen PPE. Som følge heraf kan
man også se forkortelsen PPE/SB.
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Kemisk formel for PPO

Egenskaber
Den øvre, vedvarende anvendelsestemperatur er 90 °C. Tg er 100-140 °C.
Den lille lineære varmeudvidelseskoefficient på 6 × 10–5/°C er medvirkende årsag til materialets gode
dimensionsstabilitet.
PPO/SB besidder en temmelig god kombination af styrke, stivhed og sejhed. Materialet har ringe
tendens til krybning; men udsættes det for overbelastning, opstår der let mikrorevner.
Gode elektriske isolationsegenskaber bevares over et stort fugtigheds- og temperaturområde. Det
samme gælder de dielektriske egenskaber, hvor den dielektriske tabsfaktors frekvensafhængighed
samtidigt er meget lille helt frem til gigahertz-området. Tabsfaktoren er 0,0009 ved 1 MHz.
Modificeret polyphenylenoxid er ugennemsigtig med en gullig egenfarve, som har tendens til at
forstærkes ved udendørs anvendelse.
Materialets brandbarhed kan variere stærkt, afhængigt af hvilken type der vælges, men de fleste typer
udviser begrænset brandbarhed.
PPO/SB absorberer kun meget lidt vand: maksimalt 0,14 % ved stuetemperatur og 0,3 % ved 100 °C.
PPO/SB tåler direkte kontakt med kogende vand. Ved meget langvarig kontakt med varmt vand må
temperaturen dog sænkes til 80-85 °C. Gentagende autoklavering ved 135 °C er mulig.
Modificeret polyphenylenoxid angribes kun minimalt af saltopløsninger, syrer og baser. Visse organiske
kemikalier fx aromatiske og chlorerede hydrocarboner virker derimod direkte opløsende. Andre
organiske kemikalier virker blødgørende eller revnedannende; alifatiske hydrocarboner, ketoner og
estere er spændingsrevnedannende.
Der findes særlige typer, der er tilsat gummi for forøgelse af slagsejheden, mens andre typer er tilsat
glas- eller carbonfibre for at forøge stivheden. Atter andre typer er tilsat forskellige former for fyldstoffer
for at forbedre styrke og stivhed og samtidig formindske støbesvindet.
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Specielle typer til fremstilling af integralskum giver mulighed for fremstilling af store, stive emner på
forholdsvis beskedent forarbejdningsudstyr.

Forarbejdningsmetoder
Forarbejdningsmetoderne strækker sig fra sprøjtestøbning og ekstrudering til blæsestøbning og
fremstilling af integralskum. Ekstruderede plader kan termoformes.

Anvendelseseksempler
Automobilindustrien: Instrumentpaneler, kølergitre.
Elektroindustrien: Kabelbakker, strømskinner, relæsokler, omskiftere.
Husholdningsapparatur: Komponenter til vaske-, opvaske- og kaffemaskiner samt elektriske
barbermaskiner, hårtørrere og støvsugere.
Armaturindustrien: Ventiler, komponenter til pumper, vandhaner og brusere.
Radio- og fjernsynsindustrien: Kabinetter til film-, radio- og fjernsynsapparater.
Kontor- og computerindustrien: Kabinetter til kontor- og datamaskiner.

Eksempler på handelsnavne på PPO
Noryl (General Electric), Prevex (Borg-Warner), Xyron (Asahi-Dow).

Polycarbonat
Polycarbonat er en amorf termoplast, som er meget slagfast og nærmest må betragtes som brudsikker.
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Kemisk opbygning af polycarbonat

Egenskaber
Polycarbonat tåler både kulde og varme. Materialet bliver således ikke sprødt i kulde eller blødt i varme
inden for et relativt bredt temperaturinterval.
Glasovergangstemperaturen er 150 °C; formbestandighedstemperaturen (HDT) er 130 °C.
Den lineære varmeudvidelseskoefficient er relativt lille i forhold til hos andre termoplast, nemlig 6-7 ×
10–5/°C.
PC er et meget sejt, stærkt og relativt stift materiale. Ved slagpåvirkning er det næsten umuligt at
fremkalde brud i materialet, hvilket gælder over et bredt temperaturinterval.
PC har ringe tendens til krybning selv ved forhøjet temperatur, men kan på dette punkt dog under ingen
omstændigheder stå mål med de forskellige former for polysulfon.
PC har gode elektriske isolationsegenskaber; den specifikke modstand er større end 1016 Ωcm, og det
dielektriske tab er af størrelsesordenen 0,001-0,01 afhængigt af frekvensen.
Lystransmissionen i polycarbonat i upigmenteret tilstand er 85-90 % afhængigt af godstykkelsen.
PC besidder god udendørs bestandighed, navnlig i UV-stabiliseret tilstand, men har tendens til at gulnes
ved længere tids indvirkning af sollys.
Uden tilsætning af brandhæmmende additiver er brændbarheden af PC begrænset.
PC absorberer kun lidt vand, men hydrolyseres til gengæld let, hvad der afspejles i reduceret sejhed.
Materialet tåler ikke gennem længere tid indvirkning af vand, der er varmere end 60 °C.
PC er lidet bestandig over for stærke syrer og baser og angribes ligeledes af aromatiske og chlorerede
hydrocarboner samt af en række polære, organiske opløsningsmidler. Derimod er materialet bestandigt
over for alifatiske hydrocarboner samt olier og fedtstoffer.
Tendensen til spændingsrevnedannelse er stor hos PC, navnlig i forbindelse med chlorerede
hydrocarboner.
Egenskaberne kan modificeres ved iblanding af additiver og fyldstoffer og ved fiberforstærkning.
En meget ren og letflydende kvalitet er specielt udviklet til fremstilling af cd’er (compact discs).
PC indgår i polymerlegeringer sammen med fx ABS, termoplastiske polyestere og termoplastiske
elastomerer.

Forarbejdningsmetoder
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Forarbejdning i termoplastisk tilstand kan først ske efter omhyggelig fortørring, idet fugtindholdet højst
må være 0,02 %
PC egner sig fortrinligt til sprøjtestøbning og ekstrudering. Ved termoformning af plader skal materialet
ligeledes fortørres.
Andre processer er mulige, men udføres med nogen vanskelighed.

Anvendelseseksempler
Maskin- og apparatsektoren: Afdækningsskærme, maskindele til skrive-, regne- og symaskiner, dele til
hårtørrere og barbermaskiner, skueglas
Arkitektur: Vandaliseringssikre ruder, brystværn til broer og balkoner, lyspaneler, -tage og -kupler.
Sikkerhedsudstyr: Sikkerhedshjelme til arbejde og sport, sikkerhedsskærme til fjernsyn.
Elektronisk udstyr: Computerdele, dele til radio, fjernsyn, foto- og
filmapparater.
Autosektoren: Blinkere, baglygter, luft- og kølergitre.
Lydsektoren: Cd’er fremstillet af specialtyper af polycarbonat.

Eksempler på handelsnavne på PC
Lexan (General Electric), Makrolon (Bayer),
Xantar (DSM),
Xantar C (DSM).

Fluorplast (PTFE m.fl.)
Polytetrafluorethylen (PTFE)
PTFE er en højkrystallinsk termoplast med smeltepunkt 325 °C og massefylde ca. 2.150 kg/m3. PTFE er
ugennemsigtig, og egenfarven er hvid.
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Kemisk sammensætning af poly-tetrafluorethylen

Egenskaber
PTFE repræsenterer en ekstrem kombination af egenskaber blandt organiske polymerer. Hvad de
enkelte egenskaber angår, vil andre plast være bedre, men kun i PTFE forekommer denne enestående
kombination, som er så væsentlig ved mange kritiske anvendelser.
Den øvre temperaturgrænse er normalt 260 °C. Helt ned til lige over det absolutte nulpunkt (–273,15 °C)
brydes PTFE med sejt brud – ikke sprødt. I visse tilfælde har PTFE tilfredsstillende været brugt som
stempelpakning i længere tid ved 500 °C. Det er bemærkelsesværdigt, at nogen plast overhovedet har
optrådt tilfredsstillende ved over 700 °C – det har PTFE.
PTFE har enestående kemikaliebestandighed, og vandabsorptionen er meget lille. Vejrbestandigheden er
stor. Slagsejheden er høj, men trækstyrken, slidbestandigheden og modstanden mod krybning er ringe i
sammenligning med andre konstruktionsplast. Ved iblanding af glasfibre, bronze, kul og grafit kan de
mekaniske egenskaber imidlertid forbedres.
Dielektricitetskonstanten og den dielektriske tabsfaktor er lave og stabile over et meget stort
temperatur- og frekvensinterval.
Brændbarheden er meget ringe; oxygenindekset er større end 95 %.

Forarbejdningsmetoder
PTFE kan ikke sprøjtestøbes eller forarbejdes ved andre af de almindelige metoder til termoplast;
smelteviskositeten er for høj.
Forarbejdning sker ved presning af pulver og efterfølgende sintring ved høj temperatur ligesom ved
metalpulver og keramiske materialer.
Dispersioner anvendes til belægning og imprægnering af porøse komponenter.
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Ved blødgøring ved hjælp af fx nafta kan den fremkomne pasta ekstruderes under højt tryk ved
fremstilling af tyndvæggede emner. Ved efterfølgende opvarmning fordamper hjælpestoffet.

Andre fluorplast
De øvrige fluorplast udmærker sig hovedsageligt ved deres lettere forarbejdelighed; de kan alle
forarbejdes termoplastisk.
Polychlortrifluorethylen (PCTFE) er hårdere end PTFE, men mindre kemikaliebestandig. Materialet er
halvgennemskinneligt til transparent. Det krystallinske smeltepunkt er 215 °C.
Tetrafluorethylen-hexafluorpropylen-copolymer (FEP) har egenskaber som PTFE, men kan forarbejdes
termoplastisk ved 390 °C. Det krystallinske smeltepunkt er 290 °C.
Ethylen-chlortrifluorethylen-copolymer (ECTFE) smelter ved 240 °C og har massefylden 1.680 kg/m3.
Styrken, slidbestandigheden og modstanden mod krybning er markant bedre end hos PTFE, FEP og PFA.
Kemikaliebestandigheden er ekstremt god, barriereegenskaberne ligeledes.
Perfluoralkoxypolymer (PFA) er ganske lig PTFE og FEP, dog er de mekaniske egenskaber noget bedre
end hos FEP ved temperaturer over 150 °C; PFA kan anvendes op til 260 °C.
Ethylen-tetrafluorethylen-copolymer (ETFE) har massefylden 1.700 kg/m3 og et krystallinsk smeltepunkt
på 270 °C. ETFE har egenskaber som PTFE, men kan forarbejdes termoplastisk. ETFE er den første
fluorplast, som ikke blot kan fyldes, men også forstærkes med glasfibre.
Polyvinylidenfluorid (PVDF) har bedre mekanisk styrke end nogen af de andre fluorplast. Den kan
forarbejdes termoplastisk ved temperaturer fra 300 °C. Den krystallinske smeltetemperatur er 170 °C, og
massefylden er 1.780 kg/m3.
Polyvinylfluorid (PVF) er et højkrystallinsk, men glasklart materiale. PVF er kun kommercielt tilgængelig
som folie. Materialet har fremragende vejrbestandighed og bevarer gode mekaniske egenskaber i
temperaturområdet fra –70 til +110 °C. Slidstyrken af PVF er udmærket, og materialet kan lamineres
sammen med krydsfiner, blødgjort PVC, fiberplader, glasfiberforstærket polyester og metalfolie.

Anvendelseseksempler for alle fluorplastene
Elektrisk isolation i fly, robotter, elektriske maskiner, pakninger, rør, filtre, selvsmørende lejer, belægning
på gryder og pander, folie, overfladebelægning af kemisk apparatur, paktape, kabelbelægning.
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Eksempler på handelsnavne på fluorplast
PTFE: Halon (Ausimont), Teflon (DuPont), Fluon og Tetraloy (ICI), Hostaflon (Hoechst), Polyflon
(Daikin), Algoflon (Montedison)
FEP og PFA: Teflon (DuPont), Neoflon (Daikin)
PCTFE: Kel-F (3M), Daiflon (Daikin), Plaskon (Allied)
Voltalef (Arkema)
ECTFE: Halar (Ausimont)
ETFE: Tefzel (DuPont), Halon ET (Ausimont), Neoflon (Daikin), Hostaflon ET (Hoechst)
PVDF: Kynar (Arkema), Floraflon (ATO), Solef (Solvay & Cie), Neoflon (Daikin), Dyflon (DN)
PVF: Tedlar (DuPont).

Svovlholdige plast (PSU, PAS m.fl.)
Polysulfon (PSU)
Termoplasten polysulfon er en transparent, varmebestandig, højtydende konstruktionsplast. Den er
amorf. Brændbarheden er ringe, og røgudviklingen lille under en brand. Den har fine elektriske
egenskaber, som bevares op til nær glasovergangstemperaturen, der er ca. 190 °C.

Polysulfons kemiske sammensætning

Egenskaber
Den højeste anvendelsestemperatur for PSU er 150-175 °C i mekanisk belastet tilstand. PSU er
hydrolysebestandig, men selv en svag fugtabsorption bevirker en mærkbar blødgøring af materialet.
Derfor er den højeste vedvarende anvendelsestemperatur i damp kun 140 °C. Den termiske ældning er
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meget beskeden. Efter to år ved 150 °C er trækstyrken og HDT uforandret.
PSU er et sejt materiale med en brudtøjning på over 50 % og en slagsejhed på omkring 900 kJ/m2, men
som mange andre termoplast er den kærvfølsom. Hvis kærvanvisere undgås ved den konstruktive
udformning, bevares den høje slagsejhed ned til –100 °C. PSU udviser ringe tendens til krybning.
PSU er bestandig mod syrer, baser og saltopløsninger samt mod vaske-midler og mineralske olier selv
ved forhøjet temperatur og moderat mekanisk belastning. I kontakt med polære, organiske
opløsningsmidler som ketoner, chlorerede og aromatiske hydrocarboner vil PSU derimod kvældes eller
opløses, eller der dannes spændingsrevner.
PSU er følsom over for UV-lys, men kan stabiliseres. Fx har PSU fyldt med kønrøg været tilfredsstillende
anvendt som absorbere i solfangere.

Forarbejdningsmetoder
PSU forarbejdes let – på trods af den gode varmebestandighed – ved sprøjtestøbning, ekstrudering,
blæsestøbning, trykstøbning og ved termoformning. Andre processer er mulige, men kræver særlige
forholdsregler.

Anvendelseseksempler
Steriliserbarheden gør PSU egnet til instrumenter og instrumentholdere i hospitalssektoren. PSU
påvirker ikke fødevarer, hvorfor materialet finder udbredt anvendelse i fødevareproduktionen fx til
rørføringer, skrabere, malkemaskinegribere, skåle til mikrobølgeovne, kaffemaskiner og fustager.
Ligeledes inden for den elektriske og elektroniske sektor anvendes PSU til mange slags komponenter. I
kemisk procesindustri forekommer anvendelser som korrosionsbestandige rør – både transparente og
glasfiberforstærkede – pumper, filterenheder og membraner.

Eksempler på handelsnavne på PSU
Udel og Mindel (Amoco).

Polyethersulfon (PES)
Polyethersulfon er en transparent, højtydende termoplast med glasovergangstemperatur 230 °C.
Egenfarven er kraftigt gullig.
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Kemisk opbygning af polyethersulfon

Egenskaber
Ved stuetemperatur er PES et sejt, stærkt og stift materiale, og disse egen-skaber bevares ved
kontinuerlig belastning op til omkring 180 °C i luft og i vand. Kortvarigt kan PES anvendes op til 205 °C.
PES er meget di-mensionsstabil og har fremragende krybemodstand.
Udsat for slagpåvirkning ligner PES meget polyamid; begge materialer er seje, men kærvfølsomme.
De elektriske og mekaniske egenskaber er stort set uafhængige af temperaturen i området 0-180 °C.
PES har indbyggede selvslukkende egenskaber. Oxygenindekset er 38-42 %, og der kommer kun en
meget svag røgudvikling fra det brændende materiale.
PES er bestandig over for de fleste uorganiske stoffer, olier, fedt, alifatiske hydrocarboner og benzin –
både ved stuetemperatur og ved forhøjet temperatur. De fleste opløsningsmidler angriber ikke PES, dog
opløses materialet af estere, ketoner, methylenchlorid og polære, aromatiske forbindelser.

Forarbejdningsmetoder
PES markedsføres i transparente og ugennemsigtige farver i sprøjtestøbe- og ekstruderingskvaliteter.
På trods af varmestabiliteten forarbejdes materialet let ved sprøjtestøbning, ekstrudering,
blæsestøbning, trykstøbning og termoformning.

Anvendelseseksempler
Både ufyldte og glasfiberfyldte kvaliteter anvendes til elektriske og elektroniske komponenter, der skal
fungere ved høje temperaturer.
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De mekaniske egenskaber udnyttes fx i radomer, pumpehuse, dele til hårtørrere, krøllejern og gitre til
projektører.
Ved mange anvendelser i hospitalssektoren udnyttes materialets steriliserbarhed.
PES er egnet til en række komponenter i flyindustrien.
Glasfiberfyldte kvaliteter anvendes til vandmålere og pumper til supervarmt vand op til 150 °C.

Eksempler på handelsnavne på PES
Ultrason E (BASF).

Polyarylsulfon (PAS)
Polyarylsulfon er en amorf og transparent termoplast. Med kombinationen af gode egenskaber: stor
varmebestandighed, transparens, god sejhed, enestående hydrolysebestandighed, modstand mod
krybning og modstand mod spændingsrevnedannelse hører PAS til de højtydende konstruktionsplast.

Polyarylsulfons kemiske opbygning

Egenskaber
Glasovergangstemperaturen af PAS er 220 °C, og blødgøringstemperaturen, bestemt som HDT, er 204
°C. Med en bøjemodul på 2.750 MPa, en trækbrudstyrke på 80 MPa og en høj trækslagsejhed tilbyder
PAS en egenskabskombination til det krævende high-tech-marked. Den gode strækkelighed og sejhed
bevares over et temperaturområde fra –100 til +200 °C.
De elektriske egenskaber er ligeledes næsten konstante over et stort temperaturinterval og ved
frekvenser mellem 60 Hz og 106 Hz.
Modstanden mod spændingsrevnedannelse er bedre end hos de fleste amorfe termoplast. Mest

62

Plast Teknologi - Hele bogen

aggressive er estere, ketoner og hydrocarboner, mens alkoholer og aromater er uskadelige. PAS er
hydrolysebestandig og modstår almindelige syrer og baser.
Brandbestandigheden er god uden brandhæmmende additiver. PAS er godkendt af FDA (Food and Drug
Administration, USA) til at komme i kontakt med fødevarer.
Polyarylsulfon kan forstærkes med glasfibre, ligesom andre fyldstoffer som mineraler og glaskugler kan
iblandes.

Forarbejdningsmetoder
I modsætning til de fleste andre højtemperaturbestandige termoplast forarbejdes polyarylsulfon
udmærket ved konventionel sprøjtestøbning og ekstrudering. Dog skal materialet tørres forinden.
Termoformning og celleplastmetoderne er ligeledes velegnede forarbejdningsmetoder, mens
trykstøbning kun udføres med besvær.

Anvendelseseksempler
Elektriske og elektroniske komponenter samt plader til trykte kredsløb, lyskontakter og lampehuse.
Kritiske anvendelser i transportindustrien.
Som erstatning for metaller og keramiske materialer i procesindustrien, dampautoklavering,
højtemperatur-brændselsceller og motordele.

Eksempler på handelsnavne på PAS
PAS fremstilles kun af Amoco under navnet Radel.

Polyphenylensulfid (PPS)
PPS er en delkrystallinsk termoplast med egenskaber, der opfylder kravene til et højtydende
konstruktionsmateriale samtidig med en rimelig pris. PPS i ren form har en lav blødgøringstemperatur:
HDT er 137 °C, men med glasfiberforstærkning eller mineralske fyldstoffer øges varmebestandigheden
betydeligt. Med 40 % glasfibre er HDT 218 °C. Af denne grund anvendes PPS næsten altid i forstærket
eller mineralfyldt tilstand.
PPS er meget hård og stiv; faktisk er PPS den hårdeste af samtlige termoplast.
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Kemisk sammensætning af polyphenylensulfid

Egenskaber
PPS kan anvendes kontinuerligt ved temperaturer op til 200 °C. Det krystallinske smeltepunkt er 285 °C,
og det er et brandbestandigt materiale.
I glasfiberforstærket tilstand overstiger elasticitetsmodulen af visse handelskvaliteter 17 GPa. Der
forekommer andre kvaliteter med trækstyrke så høj som 200 MPa. Brudtøjningen er kun 0,5-2,0 %,
hvilket resulterer i en kærvslagsejhed på 30-80 J/m efter Izod.
PPS er en af de mest kemikaliebestandige polymerer, der kendes. Den modstår alle gængse
opløsningsmidler, svage syrer og stærke baser. Kun af stærke, oxiderende syrer, halogener og aminer
angribes PPS langsomt.
Visse kvaliteter er godkendt til at komme i kontakt med fødevarer.
Materialet har – især i glasfiberforstærket tilstand – meget lille tendens til krybning, lav friktion og stor
slidbestandighed. Støbesvindet er ligeledes lavt.
De elektriske isolationsegenskaber er særdeles gode også ved høj fugtighed og ved høj temperatur. Der findes specialkvaliteter til særlige anvendelser i forbindelse med
højspænding og stærke strømme.

Forarbejdningsmetoder
PPS egner sig fortrinligt til sprøjtestøbning; dog kræves høj temperatur, og materialet skal fortørres på
grund af fyldstoffernes fugtabsorption.

Anvendelseseksempler
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Korrosionsbestandige pumpedele, haner, rør og pakninger. Elektriske kontakter, brændselsceller,
bilkomponenter, der skal være kemikalieresistente ved høj temperatur, ventildele.

Eksempler på handelsnavne på PPS
Tedur (Bayer), Supec (General Electric), Fortron (Hoechst), Ryton (Phillips), RTP 1300 (Fiberite).

Anvendelseseksempler
Anvendelseseksempler
Anvendelseseksempler
Anvendelseseksempler
Egenskaber
Forarbejdningsmetoder
Anvendelseseksempler
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