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Materialer
Forbehandling af materialet
Vedrørende forbehandling af materialer kan der være tale om bl.a.:
Fortørring
Forvarmning for at undgå fugtoptagelse
Behandling af opkværnet materiale

Fortørring
Det er normalt kun nødvendigt at fortørre materialet, når det er foreskrevet af råvareleverandøren. Når
det er foreskrevet, skyldes det, at materialet er følsomt for overfladefugt, eller fordi visse materialer
direkte absorberer fugt.
Selv om et materiale ikke er følsomt over for fugt, må det frarådes at anvende det direkte, såfremt det
har været opbevaret på et koldt lager. Ved store temperaturforandringer, fx ved påfyldning af koldt
materiale i tragten, er der stor risiko for dannelse af kondensvand på materialekornene.
Yderligere kan koldt materiale bevirke ustabilitet i processen, da der skal tilføres mere varme i
fødezonen på cylinderen.
Det må derfor tilrådes, at ma-terialet anbringes i produktionshallen for at tempereres, inden det fyldes på
maskinen.
Anvendelse af fugtigt materiale vil altid have negativ indflydelse på emnekvaliteten. Fugten bliver til små
dampblærer under opvarmningsprocessen. Efter afkølingen vil der således være små hulrum i emnet,
hvilket både nedsætter styrke og tæthed.
Den nødvendige temperatur og tid for at opnå tilstrækkelig fortørring vil kunne oplyses af
materialeleverandøren. Vedstående tabel er kun vejledende.
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Fortørringstider og fortørringstemperaturer for fugtfølsomme materialer
Materiale

Tørretid (ca. timer)

Tørretemperatur (ca °C)

PS

1-3

60-80

ABS

4

70-80

CA

2

70-80

PMMA

8

70-100

PA

16

/0-100

PC

8

100-120

PET

4

100-120

Forvarmning for at undgå fugtoptagelse
Når det fortørrede materiale fyldes på tragten, skal man være opmærksom på, at der også her er
mulighed for optagelse af fugt. Det gælder især for PET, PC og PA, som fortørres ved ret høje
temperaturer, 80-120 °C. Ved anbringelse i en kold tragt vil der være risiko for, at luftens fugtighed
kondenseres på granulatkornene.
For at hindre dette bør man:
Kun påfylde så meget materiale, at det kan anvendes på forholdsvis kort tid. Hvis opholdstiden
bliver for lang, har fortørringen ingen mening.
Sørge for ordentlig tillukning af tragten.
Installere en opvarmningsanordning i tragten, fx en infrarød lampe.
Forvarmning i tragten kan også være en fordel for at øge maskinens plastificeringskapacitet. Den
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varme, der er tilført i tragten, skal ikke tilføres i cylinderen.
Fortørringstemperaturen må dog aldrig overstige materialets klæbetemperatur. Ved klæbetemperatur
forstås den temperatur, hvorved granulatkornene klæber sammen eller i øvrigt klæber til omgivelserne.
Anvendes der forvarmning i tragten, skal man være opmærksom på traverskølingstemperaturen, som
skal være passende høj – svarende til forvarmningstemperaturen. Kraftig køling her vil give risiko for
kondensfugt.

Behandling af opkværnet materiale
Ved anvendelse af opkværnet materiale – enten 100 % eller ved iblanding til nyt materiale – er der visse
faktorer, man skal være opmærksom på.
Emner, som er kasseret på grund af de før omtalte fejl vedrørende fugtigt materiale, kan give problemer
ved opkværning og genanvendelse. Den fugt, som ved første forarbejdning er blandet ind i materialet,
lader sig kun vanskeligt fjerne ved ny fortørring.
Nedbrydningen af materialet kan også være så vidt fremskredet, at de tekniske værdier ikke længere kan
opnås.
Opkværnet materiale er ligeledes meget uensartet i granulatstørrelse. Det kan spænde lige fra meget fint
pulver til meget store korn. En sådan sammensætning kan give problemer under forarbejdningen, da fint
pulver meget hurtigt opvarmes, forbrændes og nedbrydes, og de store korn er vanskelige at smelte. Det
giver uensartet viskositet i smelten.
På grund af de her nævnte problemer er det nødvendigt at have særligt streng kontrol med produkter,
som er fremstillet af opkværnet materiale eller af blandinger med opkværnet materiale.
Er man i tvivl om et opkværnet materiales kvalitet, bør man ikke an-vende det til kvalitetsvarer.
Det materiale, der har størst indhold af lavmolekylære bestanddele, vil have betydeligt ringere mekaniske
og termiske egenskaber, end det materiale, hvor molekylmassefordelingen er holdt inden for et snævert
område. Til gengæld vil det flyde lettere under formningen.
I praksis betyder det, at samme middelmolekylmasse for to materialer ikke garanterer, at de vil opføre
sig ens. Det ene kan fx være kogebestandigt, det andet ikke.

Strømningskarakteristik
Når plastmaterialet transporteres i værktøjet, sker det langs væggene i værktøjet. I opvarmede
omgivelser vil alt materialet bevæge sig – dog med forskellig hastighed. Lad os se på et eksempel.
I en kanal med cirkulært tværsnit er hastigheden lavest ved kanalens vægge og højest i midten som vist
på figuren. Hastighedsforskellen giver med den større materialestrøm i midten af kanalen molekylerne
en orientering på langs ved kanalvæggen.
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Strømningskarakteristik
Disse forhold gør sig i øvrigt gældende i alle formgivningsværktøjer. Derfor er det vigtigt at være
opmærksom på, om temperaturen på værktøjet er tilstrækkeligt høj for at modvirke, at plasten sætter sig
fast på områder i værktøjet, hvor strømningen ikke er så kraftig.
Stillestående plast vil for nogle plasttypers vedkommende kunne resultere i forbrændinger, opleves som
brune ”striber” eller ”klatter” i produktet.
På store rør- og folieværktøjer er der for at modvirke disse problemer også indbygget varmelegemer
indvendigt i værktøjet (fx dornvarme). Ønsket er at opnå lidt højere temperatur på værktøjet end på
plastsmelten, således at man får en ensartet strømning i hele flydestrømmen.

Miksning af PVC
PVC kan fås som granulat ligesom de andre plasttyper. Men mange virksomheder vælger at købe
PVC’en hjem i pulverform. Det indebærer, at man selv blander de stoffer i, som er nødvendige for at opnå
den kvalitet og de egenskaber, man ønsker. Nogle af de materialer, der oftest blandes i, er forskellige
typer af PVC, varmestabilisatorer, smøre- og glidemidler, fyldstoffer og farver samt andre additiver, fx
blødgører og UV-stabilisatorer.
Da næsten ingen ekstrudere er i stand til at blande alle disse stoffer effektivt nok, inden temperaturen i
ekstruderen kommer for højt op, blander eller mikser man råvarerne i en mikser forud for ekstruderingen.
Mikseren består af en beholder, der ofte kan rumme flere hundred kg. Når beholderen er fyldt med de
forskellige komponenter, startes en vandretliggende rotor (har form som en propel) i bunden af
beholderen. Denne rotor roterer med så høj hastighed, at blandingen efterhånden varmes kraftigt op på
grund af friktionsvarmen.
Når temperaturen i blandingen når op omkring 115-125 °C (gældende for stiv PVC), stoppes rotoren.
Temperaturen for den enkelte type af blanding er ret vigtig og indstilles med en nøjagtighed på 1 °C.
Samtidigt med at rotoren stoppes, åbnes en luge i bunden af beholderen, og blandingen falder ned i en
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anden beholder, kølemikseren. Den nederste beholder er vandkølet, og rotoren, som her kører meget
langsommere, har til opgave at holde materialet i bevægelse, og få det kølet mod beholderens kolde
væg. Det er vigtigt at få materialet kølet ned hurtigt, da PVC’en ellers kan begynde at pakkes i små
klumper.
Når blandingen er kølet ned til 30-40 °C, kan den hældes over i en silo eller i ekstruderen.

Hurtigmikser eller
varmemikser

Kølemikser

Kombineret varme- og
kølemikser

Ekstrudering af PVC pulver
Forarbejdning af PVC ved ekstrudering adskiller sig fra de andre termoplastmaterialer derved, at
”råvaren” ofte er et pulver i modsætning til granulat, samt at PVC ikke kan smeltes til en plastisk
masse, men kun kan blødgøres.
Forudsætningen for at ekstruderen kan presse PVC-pulveret sammen til en solid masse, er, at luften
mellem kornene fjernes. Normalt sker det i kompressionszonen, og det gælder også ved
dobbeltsnekkede ekstrudere. Her fjernes den overvejende del af luften i den første kompressionszone.
Men når materialet derefter passerer en åbning i materialecylinderen, kaldet vakuumzonen, er det kun
delvist smeltet, og derfor kan man med en vakuumpumpe fjerne den resterende luft og eventuel
afgasning fra pulveret. Manglende fjernelse af luften vil ofte medføre små blærer eller forbrændinger i
produktet.
Hvis materialet er for meget smeltet, når det passerer vakuumzonen, vil det ikke være muligt at fjerne
indespærret luft, og disse luftbobler kan medføre nedbrydning af PVC’en, hvilket kan ses og mærkes
som små nister i overfladen eller i emnet. Dette medfører tillige en væsentlig kvalitetsforringelse af
produktet.

6

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

Tilstandsændring i ekstruder med afgasningszone
Doseringen med pulver skal være så stor, at materialet lukker for luftforbindelse mellem tragt og
afgasning. Ellers vil vakuumzonen suge pulveret fra tragten hen gennem cylinderen og direkte op i
vakuumzonen.
Man kan anvende direkte dosering fra tragt med dækkede snekker eller mekanisk dosering.
Dobbeltsnekkerne tager den råvaremængde med, som der er plads til ved tragten, og hvis
kompressionsforholdet er for stort, vil der ske en overfyldning af snekken. Derfor anvendes ofte en
mekanisk dosering, som kun fylder netop den mængde råvare i, som snekken kan rumme og forarbejde.
Dette kan foregå med automatisk indvejning eller doseringssnekke.
Ofte er der glas over afgasningszonen, således at man kan iagttage, hvor meget plasten er smeltet på
dette sted. Temperaturen frem til afgasningszonen skal medføre, at PVC-massen her viser sig i
”krumme-tilstand”.
I de sidste zoner inden værktøjet er køling ofte nødvendig for at fjerne varme fra friktionen. Desuden er
en sænkning af temperaturen medvirkende til, at materialet har sværere ved at passere modtryksringen/
spærreringen. Derved udvikles højere tryk i den sidste kompressionszone, og det vil medføre bedre
æltning og plastificering af materialet.
Temperaturen i værktøjet skal styres således, at ensartet strømningshastighed understøttes.
Jo tættere man er på massetemperaturen, ca. 180 °C for stiv PVC, jo mere forsigtig skal man være.
Bruges der køling i en zone for at fjerne friktionsvarme, kan massetemperaturen godt være flere grader
over den aflæste temperatur. Fornævnte temperatur er kun nævnt som eksempel.
Når der er indbygget snekkekøling, må også den vurderes som et middel til at flytte skadelig
friktionsvarme fra de sidste zoner og eventuelt til opvarmning af pulveret i fødezonen. Ved anvendelse
af oliekølede snekker er indstillingen af temperatur en erfaringssag.
Et forsigtigt bud på snekketemperaturen vil ligge på ca. 130 °C eller mellem 100 og 150 °C ved stiv PVC.
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PVC, chlor og smøremiddel
PVC-molekylet indeholder chlor. Ved spaltning af molekylet frigives chlor i form af chlorbrinte, som
sammen med vand danner saltsyre. Denne proces er man nødt til at undgå, da saltsyren ætser og
ødelægger produktionsudstyret.
Frigørelsen starter allerede ved 100 °C, om end meget langsomt. Men med varmestabilisatorer kan
udviklingen holdes nogenlunde i skak op til ca. 180-190 °C. Den smeltetemperatur, som PVC faktisk
skulle op på for at opnå samme flydeegenskaber som øvrige plasttyper, er 230-240 °C, og det betyder, at
der ikke forekommer en smeltning af materialet, som det kendes fra fx ABS, PS, PE, PP osv. Materialet er
ikke homogent og smeltet i almindelighed, men er en sammenpresset blød masse af PVC-korn,
stabilisatorer, smøremidler, fyldstoffer osv. Materialeegenskaberne begrænser derfor forarbejdningens
muligheder til temperaturer væsentligt under smeltetemperaturen, og opholdstiden ved de 180-190 °C til
at være ret kort.
Mængden af varmestabilisator og forarbejdningstemperaturen er således afgørende for, hvor lang tid
PVC’en kan opholde sig i ekstruderen. Da varmestabilisatoren gradvis ”forbruges/forbrændes” under
opvarmningen, vil højere temperatur eller længere opholdstid i ekstruderen i værste fald betyde, at
varmestabilisatoren ”slipper op”, med forbrændinger og nedbrudt materiale til følge.
Det betyder, at der intet sted i anlægget må forekomme stillestående materiale. For at undgå det i
grænselaget langs værktøjets stål er det nødvendigt at tilsætte smøremidler til blandingen. Disse
smøremidler kan fx være voks, calcium og tinforbindelser. Tidligere anvendtes bly til formålet, men det
er ikke tilladt mere.

Smørefilm er nødvendig ved ekstrudering af PVC
Forekommer der en punktvis gennembrydning af smørefilmen, kan der opstå en lokal forøgelse af
gnidningsmodstanden, og plasten brænder fast på værktøjet.
Der arbejdes til stadighed med at udvikle nye og mindre skadelige stoffer end de tidligere udbredte
blyforbindelser. I skrivende stund er der bly helt ufaset af danske produktioner. Samtidigt har en række
danske virksomheder truffet aftale om at indsamle al blyholdig PVC, således at forbrænding og forkert
bortskaffelse undgås (se afsnittet PVC og WUPPI-ordningen). Endvidere er disse virksomheder i gang
med et genanvendelsesprogram, således at miljøhensyn tilgodeses.
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Planetvalseekstruder
Enkelte virksomheder anvender en planetvalseekstruder, som bearbejder plasten i to trin, lidt tilsvarende
dobbeltsnekkeekstruderen med vakuumzonen. Den store forskel ligger i opbygningen og
snekkesystemet. Under tragten falder pulveret ned omkring en traditionel snekke. Fødezonen ved
denne snekke er uden varme. Snekken er let opvarmet.
Efter fødesnekken presses pulveret ind i et planetvalsesystem. Her er snekken udstyret med mindre
gænger, og uden om snekken ligger et antal mindre snekker med samme gængetype. Ved at gængerne
går i indgreb med hinanden, tvinges materialet fremad i en række roterende bevægelser, som sikrer
særdeles effektiv æltning og blanding.
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Nærbillede af planetsystemet
Centersnekken med de omkringliggende små snekker, og varmefordeling
I denne zone bliver plasten tilført varme både fra den store, med hedolie opvarmede centersnekke, og fra
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den med hedolie opvarmede cylinder.
Efter planetvalserne falder den halvsmeltede plast ned igennem vakuumzonen til den nedenfor liggende
almindelige snekke. Denne snekke har jævnt stigende kompressionsforhold. Her tilføres den sidste
varme også via hedolie i cylindervæggen, som sikrer præsis styring af temperaturen.
Den efterfølgende proces kan i princippet være hvad som helst: pelletering, kalandrering og andre
processer.

Opbygningen i en planetvalseekstruder med hedolie-varmetilførsel samt vakuum-sektion
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