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Umættet polyester (UP)
Ordet polyester er i denne forbindelse det almindeligt anvendte udtryk for en opløsning af umættet
polyesterharpiks i en reaktiv monomer – oftest styren. En sådan opløsning har den særlige egenskab, at
den kan bringes til at hærde, dvs. at tilstandsformen ændres fra flydende til fast.
Umættede polyesterharpikser fremstilles ved en kemisk reaktion mellem organiske, dibasiske syrer og
glykoler (også kaldet dioler). Syredelen består af mindst to forskellige dibasiske syrer, hvoraf mindst én
er umættet, og mindst én er mættet. Typiske eksempler på udgangsstoffer er maleinsyreanhydrid
(umættet syre), phthalsyreanhydrid (mættet syre) og ethylen-glykol.

Principiel kemisk sammensætning af hærdet umættet polyester
Umættede polyesterharpikser er højviskose, klæbrige væsker, der ligner harpiks, eller faste stoffer, der
ligner rav. For at gøre dem tilstrækkeligt tyndtflydende til, at de kan anvendes til at imprægnere
glasfiberprodukter med ved stuetemperatur, opløses de i et opløsningsmiddel. I de fleste tilfælde
vælges et opløsningsmiddel, som samtidigt fungerer som reaktionskomponent (eller
tværbindingsmiddel) i hærdeprocessen. Styren er særdeles velegnet og absolut det mest anvendte
reaktive opløsningsmiddel til umættede polyesterharpikser.
Det reaktive opløsningsmiddel har – foruden den opgave at gøre polyesteren tyndtflydende – den meget
vigtige egenskab, at det under hærdningen reagerer kemisk med polyesteren via dobbeltbindinger i
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begge stoffer. Derved dannes der tværbindinger mellem polyester-molekylerne. Opløsningsmidlet –
styren – er altså ikke alene et opløsningsmiddel i sædvanlig forstand, men en uundværlig komponent i
polyesteren og deltager aktivt i selve hærdeprocessen. Derfor kaldes det undertiden et monomert
opløsningsmiddel. Ved at variere på forholdet mellem de indgående komponenter kan den færdige
polyesters egenskaber ændres. Forskellige hovedtyper af polyestere kan fremstilles ved valg af
specielle komponenter. Desuden kan de forskellige typer tilpasses forskellige anvendelsesområder ved
tilsætning af forskellige hjælpestoffer. De vil blive omtalt i det følgende.
Under hærdningen, som foregår uden fraspaltning af biprodukter og således er en polyadditionsproces,
omdannes den flydende polyester til en fast masse, som på grund af molekylernes tætte
netværkstruktur bliver en hærdeplast med gode all round-egenskaber.

Glasfiberforstærket polyester
Glasfiber
+ Hærdet umættet polyesterharpiks

Umættet polyesterharpiks
Umættet polyester
+ Styren
+ Additiver

Umættet polyester
Umættet, dibasisk syre
+ Mættet, dibasisk syre
+ Glykol

>

Polyestertyper
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Almindeligvis inddeles polyestere i disse hovedtyper:
Orthophthalsyre-polyestere
Isophthalsyre-polyestere
Isophthalsyre/neopentylglykol-polyestere
Bisphenol-polyestere
Vinylestere
Orthophthalsyre-polyester er baseret på phthalsyreanhydrid, maleinsyreanhydrid og enten ethylenglykol
eller propylenglykol. Denne type regnes for at have de ringeste egenskaber, men egenskaberne er
absolut interessante. Typen kaldes også for standardpolyester og anvendes fx til fremstilling af både.
Isophthalsyre-polyester er, som navnet antyder, baseret på isophthalsyre. Den type har i almindelighed
noget bedre egenskaber end orthophthalsyre-polyester. Når isophthalsyre kombineres med
neopentylglykol i stedet for med standardglykol, fås en polyester med særligt god bestandighed mod
dannelse af osmoseblærer i glasfiberforstærkede konstruktioner, der er i kontakt med vand.
Bisphenol-polyester er baseret på stoffet bisphenol A, der er en glykol. Denne polyestertype har først og
fremmest større varme- og kemikaliebestandighed end de førnævnte typer.
Vinylestere er, som navnet antyder, ikke egentlige polyestere, men kun diestere, idet der i
polymermolekylerne kun sidder estergrupper i enderne, mens der i de øvrige typer også sidder
estergrupper i repetitionsenhederne. Vinylestere er de fremmeste, hvad angår varme- og
kemikaliebestandighed, især er bestandigheden over for stærke syrer stor.
Ud over de her nævnte typer forekommer der en række specialtyper, hvoraf kun HET-syrepolyester skal
nævnes her. HET-syre er HexachlorEndomethylenTetrahydrophthalsyre, som er speciel ved at
indeholde seks chloratomer i molekylet. Som følge af det store chlorindhold er brandbarheden meget
lav.

Eksempler på handelsnavne på polyestere
Alpolit (Hoechst), Civic (Neste), Crystic (Scott Bader), Derakane (Dow), Leguval (Bayer), Norpol
(Reichhold), Oldopal (BÜFA), Palatal (BASF/DSM), Synolite (BASF/DSM), Vestopal (DegussaHüls).
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Hærdeprocessen
For at polyester ikke skal begynde at hærde, før man ønsker det, er der fra fabrikkens side tilsat et
hjælpestof, kaldet en inhibitor. Den kan betragtes som en slags bremse, der forhindrer hærdeprocessen i
at gå i gang. Når man har forarbejdet et emne, ønsker man normalt, at polyesteren skal hærde hurtigst
muligt – ”bremsen skal løsnes”. Inhibitoren neutraliseres, ved at operatøren tilsætter endnu et
hjælpestof, en initiator. Der forbruges hertil omkring 0,75 % initiator. Herefter går hærdningen imidlertid
kun meget trægt i gang, men ved at forøge mængden af initiator til 1-2 % aktiveres dobbeltbindingerne i
polyester- og styrenmolekylerne, bindingerne åbnes, og der kan dannes tværbindinger – hærdningen
kan begynde.
Ved stuetemperatur foregår hærdningen dog alt for langsomt. Hærdeprocessens hastighed kan forøges
ved opvarmning eller ved tilsætning af en accelerator. Jo højere temperaturen er, jo mindre mængde
accelerator er nødvendig for at opnå en bestemt reaktionshastighed. Man kan altså regulere den
hastighed, hvormed hærdningen sker, ved at regulere tilsætningen af accelerator. Der er dog en grænse
for, hvor lav en temperatur de enkelte polyestere kan hærde ved. Til konstruktive formål stilles der
normalt krav om, at temperaturen ikke må være under 18 °C. Det gælder fx i DS 456 Dansk
Ingeniørforenings norm for konstruktioner af glasfiberarmeret umættet polyester.
Initiatorer og acceleratorer kaldes tilsammen for hærdemidler. Ved et hærdesystem forstås en bestemt
kombination af hærdemidler.
Hærdeprocessen er eksoterm, dvs. at der udvikles varme. Og varme virker accelererende på processen.
Der sker altså en markant temperaturstigning. Den højeste temperatur, der forekommer i en veldefineret
portion polyester, kaldes eksotermtemperaturen eller peak exotherm. Almindeligvis bruges den
engelske betegnelse. Efterhånden som hærdeprocessen skrider frem, aftager temperaturstigningen, og
der indtræder et øjeblik ligevægt mellem den varmemængde, der frigøres, og afkølingen i form af
afgivelse af varme til omgivelserne. Derefter aftager temperaturen, indtil der indtræder ligevægt med
omgivelserne.
Samtidigt med at temperaturen stiger, stiger viskositeten af polyesterblandingen, der først omdannes til
en gel (en geléagtig masse) og dernæst til fast tilstand med stigende stivhed.
Den tid der går, fra det sidste hærdemiddel blandes i en portion polyester, til den bliver geléagtig, kaldes
geléringstiden eller gel-tiden. Man siger, at polyesteren gelérer. Den tid, der er gået, når den højeste
temperatur indtræder, kaldes hærdetiden. Når emnet er blevet koldt og stift nok til, at det er formstabilt,
kan det afformes. Tiden dertil kaldes afformningstiden.
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Temperaturforløbet i en umættet polyesterharpiks ved koldhærdning
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Som begreberne er forklaret her, er de naturligvis afhængige af forhold som udgangstemperaturen af
materialerne, omgivelsernes temperatur og lagtykkelsen. Til sammenligning mellem forskellige
polyestere bør værdierne derfor bestemmes under standardiserede betingelser fx ved SPI-geltime-testen
(SPI = Society of Plastics Industries, USA).
Alle disse forhold ved hærdeforløbet kan reguleres inden for ret vide grænser ved passende valg og
dosering af inhibitorer og stabilisatorer samt initiator- og acceleratorsystem. Således er fx
geléringstiden i Plastic Padding få minutter ved stuetemperatur, mens den kan være en time eller mere
fx ved vakuuminjektion af store emner.
Peak exotherm kan desuden reguleres ved valg af polyester. Højreak- tive typer er til fremstilling af
relativt tynde laminater fx under 5 mm tykke. Middelreaktive typer er egnet til fremstilling af tykkere
laminater. Lavreaktive typer er til fremstilling af vilkårligt tykke laminater ”vådt i vådt”. De er således
indstillet, at temperaturen ikke bliver for høj ved almindelig brug selv i meget tykke lag.

Udhærdningsgrad
Mange væsentlige egenskaber hos glasfiberforstærket polyester afhænger af polyesterens
udhærdningsgrad. Derfor er det ofte af stor vigtighed at kunne vurdere eller – helst – at kunne
bestemme udhærdningsgraden. Den bedste metode i praksis er at bestemme indholdet af fri, ureageret
styren. Denne såkaldte reststyren-bestemmelse skal foretages snarest muligt efter hærdningen. Med
tiden vil fri styren nemlig diffundere ud af polyesteren og fordampe og dermed unddrage sig analyse.
Metoden kræver rådighed over udstyr til kemisk analyse; desuden er den destruktiv.
Som kontrol undervejs i produktionen bruges ofte at bestemme overfladehårdheden som
indtrykningsmodstanden ved hjælp af en såkaldt Barcol-impressor. Metoden er enkel og billig, men
indebærer ret stor usikkerhed. I henhold til den standard, der knytter sig til metoden, må den kun bruges
på et homogent materiale i mindst 1 mm’s tykkelse. Derfor er den ikke egnet til glasfiberforstærkede
laminater, der jo ikke er homogene; ej heller til gelcoat-overflader, fordi gelcoatlag ikke bør være over ca.
0,7 mm tykke. Desuden er sammenhængen mellem udhærdningsgraden bestemt ved reststyrenindholdet og Barcol-hårdheden ikke entydig.

Hjælpestoffer
I det følgende afsnit beskrives de mest anvendte hjælpestoffer anvendt i hærdeplast:
Hærdemidler (initiatorer og acceleratorer)
Stabilisatorer
Inhibitorer
Tiksotroperingsmidler
Brandhæmmende egenskaber

11

Plast Teknologi - Hele bogen

Klæbefri overflade
Farve
Fyldstoffer
Styrenfordampningshæmmende additiver

Hærdemidler (initiatorer og acceleratorer)
Som hærdesystem ved hånd- og sprøjteoplægning anvendes i de fleste tilfælde
methylethylketonperoxid (MEKP) eller cyclohexanonperoxid (CHP) som initiator i forbindelse med coboltnaphthenat eller cobolt-octoat som accelerator. Et andet system, som også kan fungere ved
stuetemperatur, er benzoylperoxid (BPO) og dimethylanilin (DMA). Derudover er et stort antal
hærdesystemer til rådighed til specielle anvendelser. Peroxider er meget reaktive stoffer, så for at undgå
antændelse forhandles de altid i fortyndet tilstand. Normalt anvendes 50 % opløsninger (i fx di(2ethylhexyl)-phthalat, DEHP). Sådanne brandbarhedsnedsættende midler kaldes flegmatiseringsmidler.
Acceleratorerne forhandles også fortyndet – ikke af sikkerhedsmæssige grunde, men fordi de skal
tilsættes i meget små koncentrationer. Derved bliver det muligt at dosere præcis. Almindeligt
forekommende fortyndinger er 1 %, 6 % og 10 % cobolt i fx styren.
Hvis initiator og cobolt-accelerator kommer i kontakt med hinanden, opstår der en eksplosiv blanding.
Man kan undgå, at det sker, ved at undlade at håndtere acceleratorer, idet man kan købe polyester, hvori
accelerator allerede er blandet. Man taler da om foraccelereret polyester. Ulempen er, at det så bliver
besværligt at regulere acceleratorkoncentrationen efter temperaturen. Når både initiator og coboltaccelerator håndteres i en virksomhed, skal de af sikkerhedsmæssige grunde opbevares strengt adskilt
fra hinanden.
Ved varmpresning eller i andre situationer, hvor hærdningen foregår under opvarmning, undværes
acceleratorer helt, og der tales om varmhærdning i modsætning til koldhærdning, som foregår ved
omgivelsernes temperatur efter tilsætning af accelerator. Ved varmhærdning bruges specielle initiatorer,
der først spaltes ved højere temperaturer.
Fra fabrikkens side kan der være tilsat forskellige hjælpemidler for at sikre specielle,
forarbejdningstekniske eller anvendelsestekniske egenskaber

Stabilisatorer
Stabilisatorer tilsættes for at sikre en passende lang opbevaringstid af polyesteren. Almindeligvis
garanterer polyesterfabrikanterne en opbevaringstid på 6 måneder, hvis polyesteren opbevares i ubrudt
emballage ved stuetemperatur og i mørke. Hvis polyesteren er tilsat accelerator fra fabrikken, kan den
garanterede opbevaringstid være reduceret til 4 måneder. I dag kan en del fabrikker imidlertid ved hjælp
af særlige stabilisatorer – på trods af acceleratorindholdet – bibeholde 6 måneders garanteret
opbevaringstid.
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Inhibitorer
Inhibitorer er tilsætningsstoffer, hvormed en polyesters geléringstid kan indstilles på en vis værdi.
I praksis er det ofte vanskeligt at skelne mellem stabilisatorer og inhibitorer, idet begge typer af
hjælpestoffer påvirker både opbevaringsstabiliteten og geléringstiden.

Tiksotreperingsmidler
Polyesterfabrikanterne tilsætter ofte tiksotroperingsmidler til polyesteren for at forhindre den i at løbe ud
af armeringsmaterialet på skrå og lodrette flader. Tiksotroperingsmidlet er ofte en speciel form af
siliciumdioxid, som ved intensiv blanding af nogle få procent i polyestere gør dem tiksotrope. Mange
polyesterkvaliteter fås både i tiksotroperet og i utiksotroperet tilstand.

Tiksotropi
En polyester siges at være tiksotrop, når den har den egenskab, at dens viskositet er stor, dvs. at
den er tungtflydende, når den er i ro, men lille, dvs. at den er letflydende, når den er i bevægelse
fx ved omrøring. Dermed forhindres den i at løbe ned ad skrå og lodrette flader.

Brandhæmmende egenskaber
Ved særlige anvendelser – fx til redningsbåde og visse bygningskomponenter – kræves
brandhæmmende egenskaber. Polyesternes brandbarhed kan mindskes på to måder, dels ved
indbygning af særlige stoffer i polyestermolekylerne, hvilket ifølge sagens natur kun kan gøres på
fabrikken, og dels ved iblanding af brandhæmmende tilsætningsstoffer fx chlorholdige forbindelser,
antimonhvidt (antimontrioxid) eller aluminiumhydroxid. Den sidste metode har dog visse ulemper i
sammenligning med den første. Polyesterne bliver ugennemsigtige, hjælpestofferne bindes ikke kemisk
i den hærdede polyester, og virkningen er ikke helt stabil, idet stofferne under særlige omstændigheder
kan migrere (vandre) ud af polyesteren. Dette anses dog kun for at være et problem i ganske særlige
tilfælde.

Klæbefri overflade
Farve
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Gelcoat og topcoat, som uden glasfiberforstærkning påføres i tynde lag henholdsvis før og efter
opbygning af det bærende laminat, er ofte tilsat farvepigmenter for at give emnets overflade et pænt og
dekorativt udseende. Normalt anvendes der ikke farvepigmenter i lamineringspolyester.

Fyldstoffer
I gelcoat og topcoat anvendes undertiden en mindre mængde fyldstof, hvilket giver materialet en mere
glat og slidbestandig overflade. I lamineringspolyester til hånd- og sprøjteoplægning bruges sjældent
fyldstoffer. Fyldstoffer anvendes især ved pressemetoderne, idet flydeegenskaberne forbedres. Kridt er
det mest anvendte fyldstof. Desuden anvendes forskellige lersorter fx kaolin samt kvartspulver,
karborundumpulver, korund og grafit som fyldstoffer i umættet polyester.

Styrenfordampningshæmmende additiver
For at holde fordampningen af styren på det mindst mulige, tilsættes voksagtige additiver, som ”sveder”
ud på polyesterens overflade, mens den endnu er flydende. Herved kan fordampningen af styren
reduceres til langt under halvdelen. Ved at bruge sådanne såkaldte LSE-polyestere (LSE = Low Styrene
Emission) forbedres arbejdsmiljøet, og man undgår unødigt tab af materiale.

Epoxyplast
Epoxyplast er hærdeplast. I endnu ikke hærdet tilstand er de enten honningfarvede, højviskose væsker
eller sprøde, ravagtige faste stoffer, som smelter ved opvarmning.
Udhærdet epoxyplast er karakteriseret ved god mekanisk styrke, gode dielektriske egenskaber, god
dimensionsstabilitet samt god varmebestandighed og kemikaliebestandighed. Den mest karakteristiske
egenskab er imidlertid evnen til at klæbe til en bred vifte af materialer.
Epoxyharpikser forekommer i et væld af former: som plastkompound, som støbemasse, som klæbestof,
som spartelmasse, i form af laminater, celleplast, viklede kompositmaterialer, forimprægneret
fiberforstærkning og som belægning.
Den kemiske konfiguration, som muliggør disse harpiksers evne til at reagere med andre stoffer, og som
har lagt navn til gruppen, er epoxygruppen.
Epoxygruppen kan reagere med et stort antal forskellige hærdere. Reaktionsmekanismen er beskrevet i
afsnittet Epoxygruppens reaktivitet nedenfor.
Stoffer, der indeholder epoxygrupper, kaldes epoxider. For at et epoxid kan hærde (reagere til et
tredimensionalt netværksmolekyle), skal det indeholde mindst to epoxygrupper. Sådanne stoffer kaldes
diepoxider. Det hyppigst forekommende diepoxid er DGEBA (DiGlycidylether af Epichlorhydrin og
Bisphenol A), men der forekommer også novolak-typer og cycloalifatiske epoxyharpikser samt flere
andre.
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Epoxygruppens kemiske konfiguration

Kemisk sammensætning af epoxyharpiks på basis af epichlorhydrin og bisphenol A forud for
hærdning
Polymerisationsgraden n i formlen er oftest ganske lille. I tokomponent-klæbere forekommer fx n = 1.
Flydende diepoxider er lavpolymerer. Ved n = 25 er diepoxiderne faste stoffer, som ved anvendelse må
opvarmes, så de bliver flydende, før de kan forarbejdes.
For at danne tværbindinger mellem de trådformede epoxymolekyler skal epoxyharpikser reagere med en
hærder. Valget af hærder bestemmer for en stor del de forarbejdningstekniske egenskaber af
blandingen og de anvendelsestekniske egenskaber af det udhærdede materiale. Molekylmassen af
epoxyen har dog også betydning.

Hærdeprocessen
Tværbindingen under hærdeprocessen sker ved polyaddition, og der dannes derfor ikke flygtige
reaktionsprodukter, hvilket der gør ved polykondensation. Det er således muligt at støbe porefri emner i
åbne forme (luftbobler, som kan opstå ved blanding af harpiks og hærdere, fjernes ved hjælp af
vakuum). Skrumpningen under hærdeforløbet er mindre end ved polyesterharpikser.

Epoxygruppends reaktivitet
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Epoxyharpiksers reaktionsevne beror på den meget reaktive epoxygruppe. Epoxygruppen er en cyklisk
ether med to carbonatomer og et oxyge-natom. Gruppen kaldes også oxiran. De tre atomer danner en
trekantet konfiguration med indbyggede, mekaniske spændinger som følge af den lille vinkel (ca. 60°)
mellem valensretningerne. Disse spændinger udløses, ved at ringen åbner sig.
Epoxygruppen forekommer sædvanligvis bundet som glycidylether. Epoxygruppen reagerer med stoffer,
som har et mere eller mindre ”aktivt” hydrogenatom. Det positivt ladede hydrogenatom forbinder sig
med epoxygruppens oxygenatom, og den dannede hydroxylgruppe bindes som følge af epoxygruppens
polære natur til carbonatom nr. 2.

Epoxyhærdning

Hærdere
Der er et meget stort antal hærdere til rådighed. De grupperer sig i følgende grupper:
Alifatiske polyaminer
Aromatiske polyaminer
Syreanhydrider
Polyamider
Katalytiske hærdere
Ved stuetemperatur reagerer aminer hurtigt med epoxygrupper, og aminer er de almindeligste hærdere i
lavtemperatursystemer. En primær amin danner med epoxygrupper en sekundær amin, mens en
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sekundær amin giver en tertiær amin. (Aminer klassificeres som primære, sekundære og tertiære, alt
efter om et, to eller tre hydrogenatomer i ammoniakmolekylet (NH3) er erstattet med alkyl- eller
arylgrupper).
Selv carboxylsyrer reagerer med epoxygrupper på grund af hydroxylgruppens polaritet. Derimod er
polariteten hos alkoholers hydroxylgruppe lav, og der sker først reaktion ved temperatur mellem 100 og
200 °C. Alkoholer anvendes derfor ikke som hærdere alene.
Ligesom ved de beskrevne additionsreaktioner kan epoxyforbindelser copolymeriseres ved at reagere
med hinanden. Polymerisationen forstærkes under katalytisk virkning af tertiære aminer eller
komplekser af bortrifluorid.
De sekundære hydroxylgrupper, som dannes i de beskrevne reaktioner, spiller en vigtig rolle ved
hærdning med syreanhydrider. Syreanhydrider reagerer ikke med epoxygrupper, men danner med
epoxygrupper både estergrupper og carboxylgrupper. Anhydridhærdning sker ved højere temperatur.

Inddeling af epoxyharpikser
Epoxyharpikser med tilhørende hærdere udgør et meget stort og kompliceret emneområde med utallige
kombinationsmuligheder, og der findes ingen vedtaget inddeling af materialerne. Sædvanligvis
behandles epoxyharpikser kronologisk i den orden, de er blevet lanceret i. De ældste og mest brugte
epoxyharpikser er baseret på polyphenoler. De alifatiske og de cykloalifatiske kom til senere. De er
vigtige i mange anvendelser, men har i lighed med nitrogenholdige epoxyforbindelser endnu ikke nået
standardharpiksernes fremstillingsvolumen.
Teknisk set kan epoxyharpikserne inddeles efter det temperaturområde, som de hærder i:
Ved stuetemperatur
I varme < 100 °C
I varme > 100 °C
Den optimale hærdningstemperatur for epoxysystemer afhænger mere af, hvilke hærdere og
acceleratorer der anvendes, og mindre af epoxyharpiksens opbygning.
I koldhærdende systemer anvendes i almindelighed amin- eller amidhærdere med tertiære aminer som
accelerator. I systemer, som hærder ved højere temperatur, anvendes phthalsyreanhydrid, aromatiske
aminer og HET-syreanhydrid til sværtantændelige laminater (HET-syre = HexachlorEndomethylenTetrahydrophthalsyre). Over 100 °C sker hærdning med phenolformaldehyd.
Yderligere inddeling kan være i énkomponent- og tokomponentharpikser. Hærdning ved stuetemperatur
sker sædvanligvis efter blanding af hærdere og harpiks, som således før hærdningen holdes adskilt fra
hinanden og udgør et tokomponentsystem, sædvanligvis kaldet tokomponentharpiks.
Hærdning ved højere temperatur kan ske med énkomponentharpikser, som er blandinger af hærdere og
harpiks. Blandingen er stabil ved stuetemperatur og hærder først ved højere temperatur. Blandingen kan
være et delvist hærdet system indeholdende en hærder, som først virker ved højere temperatur. Derfor
kan den delvist hærdede blanding tåle at blive lagret i en vis tid ved stuetemperatur. Sådanne systemer
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anvendes ved fremstilling af pressemåtter (SMC), forimprægnerede fibermaterialer (prepregs),
pressemasser og støbeharpikser. SMC, prepregs og pressemasser forarbejdes og hærdes i presser
mellem varme formværktøjer, og støbeharpikser hældes i en opvarmet form. Tonnagemæssigt er
anvendelsen af énkomponentharpikser lille i sammenligning med tokomponentharpikser.
Efter epoxyharpiksernes kemi og egenskaber kan de inddeles således:
Bisphenol A-diglycidyltypen (DGEBA)
Aromatiske glycidylethere med novolak- og bisphenol F-baserede typer
Alifatiske diglycidylethere og fortyndere
Aromatiske diglycidylaminer (nitrogenholdige epoxyharpikser)
Cykloalifatiske epoxyharpikser

Egenskaber
Epoxyplast uden fyldstoftilsætning er transparente og har normalt fremragende vedhæftning til en lang
række materialer, meget gode mekaniske egenskaber og elektriske isolationsegenskaber og høj
kemikaliebestandighed. Epoxyplast baseret på flerfunktionelle harpikser har almindeligvis højere
glasovergangstemperatur og derfor bedre varmebestandighed og kemikaliebestandighed end dem, der
er baseret på bisphenol A.
Som følge af det store udvalg af hærdere, epoxymolekylernes størrelse og sammensætning samt de
mange former, hvori de kan optræde, er egenskabsgrænserne meget vide.
DGEBA er standard-typer med god mekanisk styrke, hårdhed, sejhed og stivhed. Desuden har de meget
fine elektriske isolationsegenskaber og fremragende kemikaliebestandighed især over for baser.
Sædvanligvis kan de anvendes ved temperaturer op til 150 °C.
DGEBA-epoxyer udviser stor alsidighed med hensyn til forarbejdningsmuligheder, og da udvalget af
hærdere samtidigt er meget stort, betyder det, at mange specifikke egenskabskombinationer er mulige.
Der forekommer koldhærdende systemer med geléringstider fra under et minut til over et døgn.
Varmhærdende systemer, som er baseret på faste epoxyharpikser eller opløsninger deraf, kræver
varmetilførsel for at kunne udhærdes optimalt.
I epoxy-novolakker er de molekylære tværbindinger tættere, hvilket giver sig udslag i bedre
varmebestandighed og kemikaliebestandighed især over for organiske opløsningsmidler. Som ventet er
klæbeevnen og sejheden reduceret, ligesom forarbejdeligheden er noget forringet. Ved forarbejdning
reduceres viskositeten ved iblanding af standard-epoxid (DGEBA) eller passende fortyndingsmidler eller
ved opvarmning til et halvt hundred grader.
De cycloalifatiske epoxyer udmærker sig i forhold til standard-epoxider ved lettere forarbejdelighed,
større varmebestandighed, bedre elektriske og dielektriske egenskaber og fremragende

18

Plast Teknologi - Hele bogen

vejrbestandighed. Ligesom ved novolakkerne skyldes de forbedrede egenskaber en tættere
molekylstruktur. Cycloalifatiske epoxider kan variere fra lavviskose væs-ker til halvfaste og faste stoffer,
som kan hærdes ved stuetemperatur eller – hvad der er mest normalt – ved forhøjet temperatur.

Forarbejdningsmetoder
Epoxyharpikser forarbejdes på mangfoldige måder svarende til de mange former, de forekommer i.
Konstruktive komponenter med fiberforstærkning fremstilles mest ved laminering, dvs. lagvis opbygning
af todimensionale fiberprodukter, som imprægneres med epoxyblandingen forud for eller samtidigt
med formgivningen. Sortimentet omfatter de samme metoder, som anvendes ved fiberforstærket
umættet polyester. Store vindmøllevinger fremstilles i dag mange steder ud fra prepregs.

Anvendelseseksempler
Uden forstærkningsmaterialer anvendes epoxyharpikser som klæbestof i belastede konstruktioner, som
støbemasse, som spartelmasse og som slid- og korrosionsbeskyttende overfladebelægning især på stål
og beton.
Epoxyplastlaminater med forstærkning af glas-, aramid- eller carbonfibre anvendes til dele til biler og fly,
såsom kontrol- og samlingsfiksturer, borelærer, svejsefiksturer, radomer, brændstoftanke, gulve,
mellemvægge samt dele til flyvinger og -kroppe. Farve og lak udgør et meget stort anvendelsesområde.
Andre vigtige anvendelsesområder er reparationsmaterialer og pressemasser.
I plastindustrien ses epoxyplast anvendt til støbeforme til lavtrykspresning og termoformning. I
bådindustrien til alle typer af både og beklædning af træbådeskrog. Andre typiske anvendelsesområder
er som isolationsmateriale i elektrisk industri, til rør og til plader til trykte kredsløb.

Eksempler på handelsnavne på EP
Araldite (Ciba-Geigy), Bakelit (Union Carbide), Beckopox (Hoechst), DEN og DER (Dow), Epikote
og Epon (Shell), Epoxin (BASF), Eurepox (Shering), Hostapox (Hoechst), Lekutherm og Levepox
(Bayer), Plaskon (Allied).

Polyurethan
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Polyurethan er en fællesbetegnelse for en gruppe af materialer, der er karakteristisk ved at indeholde
urethanbindinger eller deraf afledede bindinger.
Polyurethaner forekommer som massive termoplast, som celleplast, der kan være stive, halvstive eller
fleksible, som termoplastiske elastomerer, som klæbestof, som fugemasse, som overfladebelægning og
som elastiske fibre.
En urethanbinding dannes ved reaktion mellem en isocyanat og en alkohol. Normalt anvendes til
polyurethanfremstilling en diisocyanat og en polyol. Der er et stort udvalg af muligheder til rådighed,
hvilket muliggør variation af en lang række egenskaber. Således kan man fx kontrollere fleksibilitet,
massefylde, tæthed i celleplast, cellestruktur (åbne eller lukkede celler), forarbejdningstekniske og
anvendelsestekniske egenskaber, samt om resultatet bliver en hærdeplast eller en termoplast.
Læs mere om PUR’s egenskaber, forarbejdningsmetoder og anvendelseseksempler i kapitlet
Polyurethanstøbning.
Termoplastiske elastomerer af PUR er omtalt i kapitlet Termoplastiske elastomerer.

Urethanbindingens kemi

Phenolplast
Phenolplast er polykondensationsprodukter af phenol og formaldehyd. De er hærdeplast – hårde og
stive samt sprøde eller kærvfølsomme. Som støbemasse anvendes phenolplast derfor altid sammen
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med fyldstoffer eller forstærkningsfibre.
Phenolplast er den næstældste plast og den ældste hærdeplast og helsyntetiske plast. Phenolplast blev
første gang udviklet i 1909 af belgieren Leo Baekeland, men blev produceret i USA af Union Carbide og
forhandlet under navnet Bakelit®.
Der er to typer af phenolpolymerer: resol, som fremstilles ved en ét-trinsproces, og novolak, der
fremstilles i to trin.
Resol dannes ved overskud af formaldehyd i reaktionsblandingen. Reaktionen afbrydes, før der er sket
væsentlig tværbinding, så formgivning senere kan foregå under samtidig dannelse af de resterende
tværbindinger.
Ved reaktion mellem phenol og underskud af formaldehyd dannes et fast mellemprodukt, kaldet resitol,
som senere kan færdigreagere (hærde) ved tilsætning af den manglende mængde formaldehyd. Resitol
forhandles med hexamethylentetramin iblandet. Ved opvarmning spaltes dette stof til formaldehyd og
ammoniak. Herved leveres den manglende mængde formaldehyd, og ammoniakken virker som
katalysator.

Principiel opbygning af den tredimensionale netværks- struktur i phenolplast
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>
Egenskaberne af en phenolplast-kompound er i udpræget grad afhængig af typen og mængden af
fyldstoffer eller forstærkningsmaterialer.
Standard-phenolplast fyldt med glimmer, kaolin, træmel, cellulose, stenmel, mineralfibre eller hakkede
klude er den mest udbredte form for phenolplastkompound.
Konstruktions-phenolplast, der omfatter mange specialkvaliteter, anvendes primært forstærket med
glasfibre eller organiske fibre. Indholdet af forstærkningsfibre, som kan være over 70 %, betinger
materialernes store evne til at modstå krybning under belastning ved forhøjet temperatur.
Ved tilsætning af elastomerer, grafit eller polytetrafluorethylen (teflon) kan sejheden forøges, og der kan
tilføres selvsmørende egenskaber.
Som følge af den tredimensionale netværksstruktur er hærdede phenolplast stive med deraf følgende
fremragende dimensionsstabilitet, stor modstand mod krybning og evne til at kunne støbes med små
tolerancer. Kærvslagsejheden er stærkt fyldstofafhængig.
I phenolplast bevares de mekaniske egenskaber ved forhøjet temperatur bedre med uorganiske
fyldstoffer end med organiske. Med organisk fyldstof er den højeste anvendelsestemperatur 125-130
°C, mens de kan tåle helt op til 250 °C med fyld af asbest, som dog ikke må anvendes mere i mange
lande, bl.a. Danmark.
Phenolplast virker i sig selv brandhæmmende, og røgudviklingen er normalt meget lille.
Phenolplast er gode elektriske isolatorer; men krybestrømssikkerheden er lille.
På grund af den kraftige mørkfarvning (rød eller brun) fra blot ganske små urenheder i phenolråvaren
kan phenolplast ikke fremstilles i lyse farver.
Vandoptagelsen er forholdsvis stor – størst for kvaliteter med organiske fyldstoffer.
Phenolplast tåler svage syrer og visse svage baser, men ikke stærke. De angribes ikke af almindelige
opløsningsmidler.
Phenolplast kan afgive lugt og smag og kan ikke betegnes som giftfri, idet begge de indgående
monomerer, phenol og formaldehyd, er farlige stoffer.
>
Traditionelt forarbejdes phenolplast ved varmpresning i en lang række varianter. I dag er sprøjtestøbning
imidlertid almindelig, ligesom fremstilling af laminater ud fra phenolplastimprægneret papir, lærred eller
finer er meget udbredt.
For nogle år siden er der udviklet phenolplasttyper, som kan forarbejdes i flydende tilstand fx til
imprægnering af glasfiberprodukter på lignende måde som fx ved håndoplægning af umættet polyester.

Anvendelseseksempler
Over halvdelen af al phenolplast bruges som klæbestof til fremstilling af krydsfiner. Som bindemiddel i
mineraluld, kopipapir, bremsebakker, slibeskiver og ved papirbehandling finder phenolplast også stor
udbredelse.
Standard-phenolplast anvendes meget til elektriske artikler, der skal fungere ved forhøjet temperatur, fx i
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ovne, brødristere, elektriske isolatorer, afbrydere og remskiver samt håndtag til gryder og pander og til
laminatplader under det dekorative yderlag af melaminplast.
Konstruktions-phenolplast erstatter metaller i mange tilfælde, i bilmotorer fx til vandpumper,
indsugningsmanifold, højtryksanlæg, bremseklodser, motorblokke og topstykker; elektriske og
elektroniske komponenter, der skal fungere ved forhøjet temperatur, til plader til trykte kredsløb og til
indvendig beklædning i tog og fly.
Derudover anvendes phenolplast forstærket med glasfiber fx i pultruderede profiler til offshorebranchen.

Eksempler på handelsnavne på PF
Aerophenal (Ciba-Geigy), Alnovol, Alresen, Durophen, Phenodur og Vulkaresen (Hoechst),
Bakelit (Bakelit /Union Carbide), Fiberite (Fiberite Corp.), Imprenal, Nopinol og Resinol (Raschig),
Supraplast (Süd-West-Chemie).

Aminoplast
De vigtigste materialer i gruppen af aminoplast er carbamidplast og melaminplast.
Som polymerer er både carbamidpolymerer og melaminpolymerer ældre end phenolpolymerer, men de
er begge langt senere blevet videreudviklet til støbekompounder for at afhjælpe nogle af manglerne ved
phenolplast.
Begge aminoplast forekommer i lyse, venlige farver, og begge er giftfrie. Krybestrømssikkerheden er god.
Carbamidplast har imidlertid ringere vejr- og varmebestandighed end phenolplast; den kan således ikke
tåle kogende vand.
I melaminplast forenes de gode egenskaber fra phenolplast og carbamidplast.

Carbamidplast
Carbamidplast er en hærdeplast, et kondensationsprodukt af carbamid (urinstof) og formaldehyd. På
engelsk hedder carbamid urea; deraf forkortelsen UF for urea-formaldehyd-polymer.
Ligesom phenolplast er ren carbamidplast hård, stiv og sprød, hvorfor den altid anvendes med
fyldstoffer.
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Principiel kemisk sammensætning af carbamid-plast

Egenskaber
Carbamidplast har noget lavere varmebestandighed end phenolplast, hvilket især tilskrives de organiske
fyldstoffer. 80-90 °C angives som maksimal anvendelsestemperatur. HDT er 130 °C.
De mekaniske egenskaber er ligeledes ringere af samme årsag. Aminoplast er de hårdeste af alle plast
og har meget stor elasticitetsmodul. Selv om de er sprøde materialer, bliver de ikke væsentligt sprødere
ved lave temperaturer. Kærvslagsejheden er relativt lille.
I ren form er aminoplastene transparente, men med den nødvendige tilsætning af fyldstoffer bliver de
ugennemsigtige. Indfarvningsmulighederne er meget gode.
Carbamidplast virker ikke brandspredende.
Vandoptagelsen er forholdsvis stor, og bestandigheden over for varmt vand er ringe.
Vejrbestandigheden er dårlig. UF angribes af syrer og stærke baser, men tåler visse svage baser. De
fleste almindelige opløsningsmidler angriber ikke UF.
Carbamidplast er gode elektriske isolatorer med god krybestrømssikkerhed. De oplades ikke let
elektrostatisk.

Forarbejdningsmetoder
Carbamidplast forarbejdes næsten udelukkende ved varmpresning, men specialblandinger kan
sprøjtestøbes.

Anvendelseseksempler
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Se afsnittet med eksempler på anvendelser under melaminplast.

Eksempler på handelsnavne på UF
Beetle (BIP), Kaurit og Urecoll (BASF), Plaskon (Allied), Resamin (Hoechst), Skanopal (Perstorp).

Melaminplast
Melaminplast er hærdeplast, fremstillet ved polykondensation mellem melamin og formaldehyd; deraf
forkortelsen MF.
Ligesom PF og UF er MF hård, stiv og sprød og anvendes altid med fyldstoffer eller fiberforstærkning.

Principiel kemisk sammensætning af melaminplast

Egenskaber
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Forarbejdningsmetoder
Egenskaber
Med organiske fyldstoffer er den højeste anvendelsestemperatur 120-130 °C, med uorganiske
fyldstoffer noget højere. HDT er 180 °C.
MF er kærvfølsom, men med glasfiberforstærkning kan kærvslagsejheden overstige 1.000 J/m.
Som UF er MF i ren tilstand transparent, men tilstedeværelse af fyldstoffer gør MF-kompounder
ugennemsigtige. Indfarvningsmulighederne er uendelige.
Melaminplast virker ikke brandspredende.
Vejrbestandigheden er god, vandoptagelsen er lille, og MF afgiver hverken lugt eller smag, den er giftfri.
MF tåler opløsningsmidler og svage, men ikke stærke syrer og baser.
Ligesom UF er MF en god isolator med god krybestrømssikkerhed.

Anvendelsesområder for carbamidplast og
melaminplast
Carbamidplast og melaminplast har på mange områder sammenlignelige egenskaber. MF, som er lidt
dyrere, har dog lidt bedre mekaniske egenskaber, lidt hårdere overflade og større kemikaliebestandighed.
Til en række formål er carbamidplast tilstrækkelig. Den anvendes således i en række tilfælde, hvor
phenolplast kommer til kort, fx med hensyn til krybestrømssikkerhed.
Melaminplast har vist sig at fungere tilfredsstillende til letvægtsvaske til badeværelser,
husholdningsservice, grydeskeer, bestikskafter, skåle, serveringsbakker og det dekorative lag på
laminater til køkkenbordsbeklædning.
Både UF og MF anvendes som klæbestoffer.

Kombinationer
Orientering
Parametre
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