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Doel van de studie
Het is de bedoeling om via een theoretische benadering de eigenschappen van twee verschillende
polymeren (ABS en PU) te gaan vergelijken naar performantie in een specifieke toepassing. De
huidige toepassing is gebaseerd op ABS materialen. Er wordt nagegaan wat de voor en nadelen zijn
van een mogelijke overgang naar PU

Rapport
Toepassingsgebied
De toepassing die beoogd wordt is een randafwerking van deuren. De plaats van toepassing is
voornamelijk in ziekenhuizen.

Foto 1: toepassing van randafwerking deuren.
Primaire eisen die gesteld worden aan de toepassing:
• Impactresistentie
• Abrasie bestendigheid
• Hygiëne
• Tactiele en decoratieve eisen.
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Huidig toegepast materiaal:
ABS (Acrylonitrile – Butadieen – Styreen)

Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)is een terpolymeer, opgebouwd uit drie verschillende
monomeren. Het wordt ook soms als een blend van twee co-polymeren aangeleverd. ABS
heeft een uitstekende slagvastheid en een relatief hoog Vicat-verwekingspunt (ongeveer
110°C). Het heeft eveneens een hoge stijfheid. Het wordt veelvuldig toegepast in automotive
applicaties en elektronische behuizingen..
Voorbeeld handelsnaam Novodur ® van Bayer
Mogelijk alternatief materiaal:
PU (Polyurethaan)

Polyurethanes (PU). Deze thermoharder omvat een zeer grote range van verschillende grades
die beschikbaar zijn. In de meeste gevallen worden polyurethaan formulaties als foam
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(cellulaire structuur) aangeboden. De hardheid van PU kan variëren van zeer zacht 30° Shore
A tot hard 90° Shore.
Gezien de toepassing als randafwerking van deuren gebruikt wordt zal er uitgegaan worden
van een relatief harde kwaliteit.
Voorbeeld handelsnaam Vulkollan ® van Bayer
Vergelijking tussen verschillende eigenschappen wat betreft mechanische eigenschappen

Uit deze informatie is op te maken dat ABS een zeer lichte wateropname vertoont en een
kleinere rek tot breuk ten opzichte van PU. Anderzijds is de treksterkte, de
wrijvingscoëfficiënt en abrasie weerstand ( weerstand tegen beschadiging ) beter.
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Vergelijking tussen verschillende eigenschappen wat betreft chemische resistentie.
Deze informatie is van belang in het kader van de mogelijke reiniging en ontsmetting.

Uit deze informatie is op te maken dat ABS resistenter is tegen zuren en basen en gamma stralen
dan PU. Beide materialen vertonen een verminderde resistentie tegen alcoholen en solventen.
Tactiele eisen
Beide materialen zijn in te kleuren of na te behandelen met lakken of coatings. Beide materialen
hebben een gesloten oppervlak. Bij beschadiging is ABS bij te schuren of schaven. Door zijn rubber
karakter kan er bij beschadiging van PU een iets poreuzer oppervlak ontstaan. Bijschuren is
bijgevolg iets moeilijker.

Besluit:
Uitgaande van de analyses die op theoretische informatie gebaseerd zijn is het NIET aan
te raden om ABS te gaan vervangen door PU gebaseerde materialen. ABS vertoont zowel
op mechanische als op chemische resistentie betere eigenschappen.

Bronnen:
•
Fotomateriaal: Theuma
•
Molecules: Wikipedia
•
Kunststof en rubber jaarboek 1990
•
Kunstoff-Kennwerte für Konstrukteure – Oberach
•
From Polymers tot Plastics – A.K. Van Der vegt
•
Engineering Plastic resistance guide.
•
Omnexus polymer properties
•
Eriks compared properties website
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