VISSTE DU ATT..? OM EXTRUDERING
Visste du att..? Föregångaren till dagens
extruders utvecklades redan 1820 och
användes för återvinning av gummirester.
Den första extrudern för termoplast
utvecklades 1935 i Tyskland. Extrudering
av plast är en tillverkningsprocess för
stora volymer där plastråvaran smälts och
formas till en kontinuerlig profl. Med
extrudering kan man tillverka t ex rör och
slang, staket, fönsterramar, plastflm,
skivor och mycket mera.

Om extrudering
Extrudering av plast är en tillverkningsprocess för stora volymer där plastråvaran smälts och
formas till en kontinuerlig profll ed extrudering kan man tillverka t ex rör och slang, staket,
fönsterramar, plastflm, skivor och mycket meral Extrudering är en kontinuerlig process, jämfört
med formsprutning där smältan trycks in i ett formverktyg med ett skott i tagetl
Processen startar med at pastråvara (granupat, flngor, eppets, upver) matas från en behåppare tpp
lntagszonen å extrudern. Materlapet smäpts sedan gradvls med hjäp av mekanlsk energl som apstras
när skruven roterar l et ccplnderrör. Den mekanlska energln kan regperas med hjäp av skruvens
rotatonshastghet, trcck och oplka tc er av fpter. För en homogen smäpta förses ccplndern med
värmeband. Den smäpta opcmeren trccks sedan genom et munstccke av någon sort, för at forma
smäptan tpp önskad ske nad under kcpnlng. Tilpp smäptan kan det tppsätas addltver, t ex färg, UVstablplsatorer (som eppets epper l fctande form) epper annat för at få s eclfka egenska er å den
färdlga rodukten.
Då past har mccket goda lsoperande egenska er är den svår at kcpa. Jämfört med metapp avpägsnas
värmen 2000 gånger pångsammare l past. Vld extruderlng används därför ofa vatenbad med
vakuum, där vakuum gör at rodukten lnte ta ar sln form under kcpnlngs rocessen. Vld rodukton
av fpm/sklvor sker kcpnlng med hjäp av kapenderverk med kcpruppar. För cterplgare kontropp av värmen
kan extra kcpnlng behövas vla kcpfäktar.
Extruderlng används också l stor utsträcknlng för at återvlnna pastskrot epper andra råvaror där
materlapet smäpts ner l extrudern och sedan kpl s/skärs tpp granupat/ eppets.
Fördepen med extruderlng är at man kan roducera oplka tc er av rofper l hept vapfrla pängder.

Historik
Föregångaren till dagens extruders utvecklades redan 1820 av Thomas Hancockl Hans
"masticator" användes för återvinning av gummiresterl År 1836 utvecklade Edwin Chaffee en
maskin med dubbla rullar för att mixa in additiver i gummitl Den första extrudern för termoplast

utvecklades 1935 i Hamburg i Tyskland av Paul Troester och hans fru Ashley Gershoffl Strax
därefter utvecklade italienaren Roberto Colombo den första dubbelskruvextrudernl

Skruvdesign och material
I grunden fnns det fem möjliga zoner på en termoplastisk skruvl Då terminologin inte är
standardiserad inom industrin, förekommer ofta olika namn på dessa zonerl Olika typer av
polymerer kräver olika typer av skruvgeometri, och vissa använder sig inte av alla fem zonernal
De festa skruvar har dessa tre zonerr
Inmatnlngszonen - här matas pastråvaran ln l extrudern och kanapen (s apt meppan skruv och
ccplndervägg) är vanplgen av samma dju l hepa zonen.
Smäptzonen - här smäpts den största depen av pastråvaran, här bplr kanapens dju
genom zonen.

rogresslvt smapare

Dekom resslonszonen - l denna zon, ca 2/3 ln å skruven - är kanapen dju are och deta ger en
trcckutjämnlng samtdlgt som gaser tppåts at pämna ccplnder.
Skruvens pängd anges ofast med et LD-förhåppande, d v s skruvens pängd l förhåppande tpp dlameter.
Ti ex har en skruv med dlameter 150 mm och LD 24L1 en pängd om 3600 mm, och vld LD 32L1 är
skruven 4800 mm pång. En LD å 25L1 är vanplg, men kan gå u tpp 40L1 för bätre bpandnlng och
högre roduktonstakt (out ut). Idag fnns en mängd oplka skruvgeometrler, var och en med slna
s ecleppa egenska er.
Tic lska materlap som används vld extruderlng lnkpuderar, men är lnte begränsade tppL opcethcpene
(PE), opc ro cpene (PP), acetap (POM), acrcplc (AC), ncpon (PA), opcstcrene (PS), opcvlncp chporlde
(PVC), acrcponltrlpe butadlene stcrene (ABS) och opccarbonate (PC).

Teknik
Extruderlng av fpm/sklvor
Extruderlng av fpm används när fpmen (epper sklvorna) är för tjocka för at formbpåsas. Genom et
vanplgen Ti-format munstccke orlenteras massafödet med den smäpta opcmeren från et runt föde
tpp et tunt, pant föde. ycpnlng sker vanplgen vla et kapenderverk med kcpruppar. Vld rodukton av
sklvor används kapenderverket även för at faststäppa sklvornas sputplga form vad det gäpper tjockpek
och cta. Ofa används även s k coextruslon som et kom pement, där man tppsäter cterplgare et epper
fera pager ovan å et basmaterlap, för at erhåppa nca egenska er t ex uv-beständlghet, screbarrlär,
energlbarrlär med mera.
Extruderlng av rör och spang
Vld rodukton av rör används plknande munstccken som vld fpmbpåsnlng. Et osltvt trcck kan
erhåppas å lnre kavlteter, och et negatvt trcck kan användas å cterdlametern genom vakuum för
at u nå önskad dlmenslon. Vld rodukton av rör och spang är det är vanplgt med mupt-pager, d v s
fera oplka pager fogas samman för at ge s eclfka egenska er.
Extruderlng av kabep
Vld rodukton av kabep används två oplka teknlker, "Over jacketng extruslon" epper "In ressure
tooplng", för at kpä ln kabepns trådar. Vld "In jacketng extruslon" kommer lnte smäptan l kontakt med
kabepns trådar förrän omedepbart lnnan munstccket, vlpket gör at det pastska cterhöpjet lnte fäster

mot den lnre tråden. Vld "In ressure tooplng" kommer smäptan l kontakt med kabepns trådar l et
tdlgt skede, och ger en fast förblndnlng meppan opcmeren och tråden.
Coextruslon
Coextruslon är extruderlng av fera oplka pager av materlap samtdlgt. Denna teknlk använder slg av två
epper fera extruders för at smäpta och roducera en ermanent matnlng av opcmerer med oplka
vlskosltet som sammanfogas l det gemensamma munstccket där det antar önskad form. Tieknlken
används lnom appa tc er av extruderlng. agertjockpeken bestäms av de oplka hastgheterna och
storpekarna å de oplka extrudrarna.

Battenfeld och Battenfeld-Cincinnati
Har du projekt där extrudering kan vara en intressant tillverkningsteknik kan du med förtroende
vända dig till Battenfeld Sverige ABl Battenfeld representerar Battenfeld-Cincinnati som är en
av världens ledande tillverkare av extruderingsutrustningl Hos Battenfeld Sverige AB får du stöd
från idé och projektstart hela vägen till färdig produktl Du kan läsa mer på
https://wwwlbattenfeldlse/extrudering-formblasninglhtml eller direkt hos Battenfeld-Cincinnati
på https://wwwlbattenfeld-cincinnatilcom/l

Om "Visste du att..?"
"Visste du attll?" är en artikelserie där Battenfeld Sverige AB berättar om olika tekniker för
produktion och bearbetning av plast och gummi, med en presentation av deras olika
leverantörerl

För mer information är du välkommen att kontakta Battenfeld Sverige AB https://www.battenfeld.se/kundtjanst.html

Källa: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Plastics_extrusion

