Plast Teknologi
Udvalgt sektion

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

Værktøjer og hjælpeudstyr
Her gives en kort forklaring på grundprincippet i et formgivningsværktøj.
Uanset geometrien er der visse fællestræk i alle værktøjer. Plasten kommer ind i et større hulrum med
relativt stort volumen. Herfra fordeles plasten ud eller rundt i værktøjet. I mange værktøjer bliver plasten
splittet op i flere flydekanaler, for at indsatse (dorne), der skal danne hulrum i emnet, kan sidde fast.
Dorne, som laver hulrum i profiler, rør og folier, kan i sagens natur ikke svæve frit rundt i værktøjet.
Efter fordelingen rundt i værktøjet og eventuelt opsplitningen samles plasten igen i et relativt stort
hulrum. Derefter bliver den udsat for et modtryk. Dette gøres for at sikre, at plasten er 100 % jævnt
fordelt i værktøjet, og også for at sikre, at opsplittet plast flyder sammen igen.
Modtrykket kan skabes i form af en lille dyseåbning, og hvor dette ikke er muligt, kan der på dornen være
udformet en vulst eller en forsnævring, som materialet skal over, inden det kommer ud i dysen.
På næsten alle værktøjer, undtagen profilværktøjer, er der mulighed for at regulere godstykkelsen, oftest
via en bevægelig del ved dyseåbningen. Denne bevægelige del kan flyttes i forhold til den faste del af
dysen. En sådan regulering betegnes ofte som centrering af værktøjet.
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Et gennemskåret rørværktøj

Rengøring af værktøj
Når et værktøj eller dele deraf skal rengøres, kan det være forbundet med stor fysisk indsats. Mange
plasttyper klæber så fast til værktøjet, at det kan være meget vanskeligt at få plasten af.
I visse tilfælde kan det være en fordel at afslutte produktionen med at køre en anden plasttype gennem
ekstruderen. Denne anden plasttype kan i mange tilfælde presse den vanskelige plasttype ud og selv
være meget nemmere at få af værktøjet. Her er man i alle tilfælde nødt til at rådføre sig med sin
værkfører eller forsatte, inden man forsøger sig med denne metode.
Flere andre plasttyper er derimod nemme at få af værktøjet. I nogle tilfælde kan man trække plasten af
eller ud af værktøjet, hvis man anvender trykluft. Hvis det er muligt at få fat i et stykke af den plast, som
hænger ud af dysen, kan man i mange tilfælde trække plasten ud af dysen eller værktøjet, hvis man
samtidigt blæser kold luft ind langs dysen eller værktøjet.
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Det samme gør sig gældende, når man skal skifte filter på hulpladen. Hvis hulpladen er rengjort på
modsatte side af filteret, og man kan få fat i filteret med en tang, kan man blæse trykluft ind omkring
den plast, som hænger ind gennem hullerne. Derved vil plasten, som jo har et større kølesvind end
metallet, kunne trækkes ud af alle hullerne i hulpladen.

Centrering
For at opnå ensartet godstykkelse på røret kan dorn og dyse forskydes i forhold til hinanden ved hjælp af
stilleskruer.
Er spalten indstillet forkert, vil plastmassen flyde hurtigere i det største tværsnit, hvor flydemodstanden
er mindst, og røret vil forlade dysen i en krum bane.

Materialet flyder hurtigst der, hvor der er mest plads.

Styring af godstykkelsen ved hjælp af varme
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Fidusen med at hæve varmen på dele af værktøjet kan i nogle tilfælde bruges til at styre godstykkelsen. I
et større værktøj, til fx folie, rør, plade eller profil, kan der være mulighed for at placere flere mindre
varmebånd på dysen i stedet for ét stort.
Ved at hæve temperaturen på et område ved dysen, hvor emnet bliver for tyndt, mindsker man
flydemodstanden i værktøjet, og mere materiale vil flyde denne vej. Hvis man derimod sænker varmen
på et område, hvor emnet bliver for tykt, vil materialet søge andre veje, hvor varmen er højere.
På moderne ekstruderingsanlæg kan sådanne delte varmebånd være tilsluttet et elektronisk
overvågnings- og måleudstyr, som automatisk hæver og sænker varmen, når der sker ændringer i
godsfordelingen.
Men vær opmærksom på, at den automatiske justering først går i gang, når der er konstateret en
ændring i godstykkelsen, samt at der går en vis tid, før temperaturændringen virker i værktøjet. Der kan
altså være ekstruderet en del meter med forkerte mål, inden ændringen virkede.
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Dysevarmebåndet er delt i otte enheder
For hver af de otte varme- plader/varmebånd er der monteret en føler. Hvis der er monteret en
automatisk godstykkelsesmåler, vil denne, hvis der registreres en større godstykkelse, give besked til
automatikken, at den skal sænke varmen, hvor emnet er tykkere
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Automatisk godstykkelsesmåling og temperaturregulering
Displayet viser automatisk godstykkelsesmåling og de afledte indstillinger for de otte varmeplader/varmebånd
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Automatisk måling af godstykkelse
Godstykkelsesmåleren er en lille skanner, som er i stand til at registrere godstykkelsen med ultralyd.
Skanneren kan være monteret på en ring, der drejes rundt om røret, eller den kan være monteret på en
skinne og bevæges hen over en folie eller plade

Automatisk indvejning
Problemet med at råvarer kan have forskellig volumenvægt, der giver uensartet fødning af snekken og
dermed uens produkter, kan løses ved automatisk indvejning af råvaren.
I tragten kan der være placeret en vægt, som vejer al materialet. Det betyder, at man giver den
automatiske styring alle oplysninger om massefylde, emnemål osv.
Når snekken roterer, åbnes et spjæld i tragten over vægten, og en given vægt af materiale fx 500 gram
falder ned i vægten.

8

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

Nu ved automatikken, at der er råvarer til X emner af en given længde. Når disse X emner er produceret,
indvejer vægten nye 500 gram råvarer og afleverer dette ned til snekken.
Nu kører snekken altså ikke tom for hver indvejning, den holdes tværtimod til stadighed fyldt. Skulle der
ske det, at materialeforbruget har været mindre end beregnet måske på grund af et tilstoppet filter, vil
det for det første resultere i tyndere emner og for det andet, at materialet hober sig op under vægten.
Derfor er der placeret en føler et stykke oppe i tragten, registrerer, at materialet bliver forbrugt.

Materialefølere
Sådanne følere (som ovenfor nævnt) kan volde problemer på lige fod med andre råvarefølere. Problemet
er, at der ved visse råvarer kan sætte sig noget fint, fnugagtigt materiale på føleren. Det bevirker, at
føleren ”tror”, at tragten er fuld, selv om den i virkeligheden er tom. Det kan medføre falske eller
manglende alarmer og i værste fald, at ekstruderen kører tom for materiale.
Hvis man har gentagne problemer med en sådan føler, må man overveje at udskifte den til en anden
type med anden følsomhed.

Treatning eller coronabehandling
Enkelte plasttyper, fx PE og PP, kan ikke umiddelbart påføres trykfarve. Overfladen er så ”glat”, at farven
ikke kan hænge ved. Det skyldes, at der er så få frie valenser/bindinger i molekylkæderne, at trykfarven
eller malingen ikke kan få nogen at binde sig til (der sidder jo brintatomer – H på næsten alle
kulstofbindingerne – C).
Derfor må man forberede overfladen inden trykning. Det kan gøres ved at brænde/svitse overfladen med
en gasbrænder. Derved brændes en vis mængde molekyler over, eller nogle brintatomer finder nye
”partnere”. På de frie bindinger, som fremkommer, kan molekylerne i trykfarven fæstne sig.
Metoden med gasbrænderen kan i princippet anvendes de fleste steder. Men brandfaren og risikoen for
at produktet smelter, er stor, og det kan være vanskeligt at styre effekten. Derfor anvendes oftest
elektrisk treatning – eller coronabehandling, som det også kaldes. Det består i at udsætte overfladen
for en gnist, som det kendes fra et tændrør til en knallert eller bil. Nu hjælper en enkelt gnist af denne
størrelse ikke ret meget på en rulle folie, et salatbæger, en sæbeflaske eller en fjernvarmerørskappe,
som skal fyldes med polyurethanskum. Derfor er der udviklet egnede metoder, som omtales
efterfølgende.
Al treatning har begrænset holdbarhed. Det skal forstås på den måde, at hullerne/bindingerne i
overfladen lukker sig igen, eller andre molekyler hæfter sig på de frie valenser.
Efter få uger eller måneder har overfladen restitueret sig, og vedhæftningsevnen er igen blevet dårlig.
Derfor vælger mange at knytte treatningsprocessen sammen med trykprocessen.
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Folie
Følgende princip anvendes i folieforarbejdende virksomheder: Folien køres hen over en gummibelagt
metalrulle, der er tilsluttet minusspænding. Over rullen sidder en metalskinne, som er tilsluttet
plusspænding (regulérbar højspænding). Derved springer der gnister i hele skinnens længde ned mod
rullen.
Folien bliver således udsat for en konstant strøm af gnister, som brænder nogle af molekylerne over.
Nogle af brint- og kulstofatomerne brændes også af. Jo kraftigere højspændingen og dermed gnisterne
er, jo flere frie valenser/bindinger bliver der på overfladen.
Det må dog her tilrådes, at man er omhyggelig med at få startet udsugningen, som er tilsluttet sådanne
anlæg, da der frembringes en del ozon ved denne metode.
Effekten af treatningen skal afpasses efter behovet. Der skal frembringes så mange bindinger, som
trykfarven har brug for for at binde. Derfor må man tage hensyn til, hvilken trykfarve der skal anvendes.
For høj effekt skader ikke umiddelbart trykningen, men hvis man treater for hårdt, kan man risikere at
”brænde” igennem folien med det resultat, at den bliver fuld af huller, eller i værste fald ”blokker”, hvilket
betyder, at den smelter sammen med det næste lag under oprulningen, eller, hvis det er en rørfolie, at
det bliver umuligt at adskille de to lag.
Skinnens længde afpasses efter behov for trykkebredde, og højspændingen afpasses efter krav til
trykningsgrad, trykkebredde, hastighed, plasttype og malingstype.
Hvis man efterfølgende skal svejse folien, må man ikke svejse treatede overflader mod hinanden. Det
forringer svejsningens holdbarhed.
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Princippet i en treater/coronabehandling
Folie ledes hen over en valse,

Dobbeltsidet treateranlæg
Når treateren lukkes, kommer

som er tilsluttet en minus-pol.

de 2 el-skinner tæt på de 2

En metalskinne over rullen er

valser (markeret med hvide

tilsluttet plus-pol. Gennem
metalskinnen ledes
højspænding, og der springer
en konstant strøm af gnister

Dobbeltsidig treater til
treatning af rørfolie, således
at begge sider af posen kan
påføres trykfarve

pile). Lukkeretning er markeret
med sorte pile.

ned mod rullen. Molekylerne i
overfladen af folien bliver
derved brændt over, og der
skabes flere frie valenser
(bindinger), som trykfarven kan
hæfte til.

Bægre og hule emner
Inden for termoformning og sprøjtestøbning kan man eventuelt løse opgaven som vist øverst til venstre.
Salatbægret sidder på en metalkerne (minus), som føres ind i en formet metalskål eller matrice (plus).
Der vil således springe gnister fra skålen eller matricen og ind mod salatbægret, som sidder på kernen.
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Eksempel på treatning af termoformede og sprøjtestøbte emner

Flasker
Treatning af flasker foregår ofte ved hjælp af gasbrænder. Flasken bliver fastholdt af en roterende griber
(bemærk den lille fordybning i bunden af mange runde flasker). Mens flasken passerer hen over
gasbrænderen, drejes flasken rundt af griberen. Flasken bliver fortsat fastholdt af griberen, mens flasken
passerer og roterer gennem de forskellige trykværker. Farverne bliver påført en ad gangen, og derfor er
det vigtigt, at flasken bibeholder den rette position.
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Treatning eller coronabehandling af flaske
Flasken roterer, mens den passerer gasbrænderen.

Kapperør
Når fx et kapperør i PE skal fyldes med isoleringsskum, er det vigtigt, at røret er treatet indvendigt,
således at skummet klæber til røret.
Treatningen forgår, ved at der ”hænger” en dobbelt ståltrådskost i en ikke strømførende wire indvendigt
i røret. Wiren er fastgjort på dysen. Udvendigt sidder der to metalbånd omkring røret.
Højspænding sendes gennem det ene udvendige bånd, som er pluspol. Spændingen slår gennem røret
ind i den ene indvendige kost og hen gennem skaftet til den anden kost, som sender spændingen ud
gennem røret til det andet, udvendige bånd, som er minuspol. Så vendes strømretningen, og det samme
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sker blot modsat vej. Når strømretningen til stadighed skifter, vil der dannes små gnister mellem røret
og kostene.
Det er tillige muligt at fastholde kosten ved hjælp af udvendige magneter.

Treatning af kapperør
1. Strømretning skifter uafbrudt. 2. Stålbørster sender gnister mod indvendig side af røret. 3. Udvendige
slæbebånd sender strømmen igennem røret, ind mod stålbørsterne og videre til venstre
slæbering/børste.
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Udstyr til treatning af kapperør

Smeltepumpe/gearpumpe
For at opretholde et konstant tryk eller et tilstrækkeligt højt tryk i værktøjet anvender nogle virksomheder
en såkaldt gearpumpe eller smeltepumpe, som placeres mellem snekkespidsen og værktøjet.
Gearpumpen, som kan være en tandhjulspumpe drevet af en elmotor eller en hydraulisk motor, presser
materialet ind i værktøjet med konstant tryk. Eventuelle udsving i ydelsen/trykket fra ekstruderen vil
derved blive udlignet.
For at overvåge tryk og funktion anbringes en trykføler før og efter gearpumpen, og følgende
oplysninger indtastes i styringerne:
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Ønsket tryk i værktøjet indtastes i styringen til gearpumpen
Ønsket massetryk ved snekkespidsen indtastes i styringen til ekstruderen
Gearpumpen opretholder nu konstant tryk i værktøjet. Hvis trykket før gearpumpen falder, vil ekstruderen
sætte farten lidt op og sørge for tilstrækkelig fødning til gearpumpen. Hvis trykket før gearpumpen
stiger, vil ekstruderen derimod sætte farten lidt ned.
Resultatet skulle blive et mere ensartet produkt.
Systemet anvendes også, når det ikke er muligt at opnå det rette tryk i værktøjet med den
tilrådighedværende snekke.
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Gennemskåret gearpumpe
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Coekstrudering

Rørekstrudering

Planfolieekstrudering

Folieekstrudering

Pladeekstrudering

Kabelekstrudering
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Ændringen af trykfordelingen ved anvendelse af gearpumpe

Krympeprøve
Når folie og andre produkter forlader dysen, ligger molekylerne i den form, som de ”ønsker”. Når man
derefter strækker fo-lien eller emnet, tvinger man molekyl-erne ud i en ny form. På grund af den
efterfølgende afkøling af produktet er det ikke muligt for molekylerne at trække sig tilbage igen.
Tænk på en elastik. Hvis der sidder en elastik omkring en stor pakke i fryseren, og man tager elastikken
af, beholder den formen, indtil den ”tør op”. Først derefter indtager den sin oprindelige størrelse. På
samme måde er det med ekstruderede produkter.
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Hvis man udskærer et stykke folie på fx 100 × 100 mm og lægger det i en ovn, vil det indtage sin
oprindelige størrelse, når temperaturen er tilstrækkeligt høj.
Krympeprøven kan også bestå i, at et testemne opmærkes med et givet mål. Derefter udsættes emnet
for varme, fx et bad med en given temperatur, indtil molekyl-erne finder deres oprindelige placering.
Når emnet er kommet op af badet og afkølet igen, kan det markerede mål kontrolleres og
krympeprocenten beregnes.

Eksempel på krympeprøve
Prøven er krympet til 70 × 25 mm. I maskinretningen er folien krympet 75 mm, eller det samme som 75
%. I tværretningen er folien krympet 30 mm, eller det samme som 30 %.

Trækprøvning
Hvis man udfører en trækprøvning på en folie eller et andet emne, får man et billede af, hvor meget
strækevne der er tilbage, indtil molekylerne er strakt helt ud.
Det emne, man udstanser til prøvning, kaldes populært for et kødben på grund af formen.
Når molekylerne er strakt helt ud, vil emnet briste. Resultatet aflæses som brudforlængelse og brudkraft.
Der kan fx være specificeret et krav om 400 % brudtøjning, altså 4 gange det oprindelige mål, som er
afsat på folien eller emnet.
Man afsætter kontrolpunkter på prøvelegemet fx 20 mm.
Det mål, der i dette tilfælde skal opnås, er altså 80 mm (20 × 400 %). Under trækningen kontrolleres, om
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man opnår denne afstand, inden brud indtræffer.
Desuden kan man bestemme, hvor stor trækstyrke der skal til for at gennemføre ”udstrækningen”.
Trækstyrken giver et billede af, hvor stærkt materialet er. Fx vil en PEHD-folie have langt større
trækstyrke end en PELD-folie.
For at kunne beregne trækstyrken er det nødvendigt at kende både bredden og tykkelsen af
trækprøvelegemet, da en dobbelt så tyk folie også vil kræve cirka dobbelt så stor kraft.
Trækstyrken beregnes som brudkraft pr. mm2 folie i tværsnit.
Under klargøring til trækprøvning indtastes både tykkelse og bredde på prøven.
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Trækprøve
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