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Abstract

Thermoplastic Elastomers in Gun Propellants

Jessica Jansson

Since humans started to use energetic materials one issue has always been safety.
Many production facilities and storages have been destroyed due to unwanted
ignition. Today nitrocellulose is a component in most gun propellants. But,
nitrocellulose degrades over time and because it is a product from nature it will
always have some unwanted differences between batches. If nitrocellulose could be
replaced with a product that does not degrade but still gives similar properties, gun
propellant safety could be increased. Thermoplastic elastomers were examined since
they are tough and meltable. Melting point and glass-transition temperature were
examined in a differential scanning calorimeter, the viscosity was measured at several
temperatures with a rheometer and mechanical properties were measured in a tensile
tester. The two most promising polymers were then mixed with hexamine (inert
material) to simulate a gun propellant. To reduce the hexamine agglomeration, fumed
silica was added. The fill rate of a unimodal system reached 70 weight percent
hexamine in one polymer. The composite gun propellants were tested in the tensile
testing machine and the results were compared to corresponding data for two
nitrocellulose based propellant. The composite materials had lower tensile strength
than one nitrocellulose material but higher tensile strength than the other
nitrocellulose material. The values for Young´s modulus were higher for the
composite materials but the elongation at break was lower. With continued work and
optimization the composite material could have similar properties as nitrocellulose
based gun propellants, but with increased safety.
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Termoelaster i kompositkrut 
 

Jessica Jansson 

 

Kanonkrut används idag för att skjuta projektiler från ett eldrör. Skillnaden i funktion skiljer 

sig inte särskilt från de brons- eller gjutjärnskanoner som använts i krig genom tiderna. Från 

mitten på 1800-talet började man använda bomullskrut som tillverkas av bomull eller 

cellulosa från träd. Eftersom olika trädsorter används i olika regioner kommer det ge 

skillnader hos det resulterande krutet vilket är oönskat. Tillverkningen av bomullskrut var 

problematisk i början, flera krutfabriker gick i luften och bomullskrutstillverkning avstannade 

i väntan på en säkrare tillverkningsmetod. Efter 15 år hade en säkrare metod hittats, men 

problemen var inte slut för det. Det visade sig att bomullskrut bryts ner vid lagring. Delar av 

krutet avgår som gas och värme bildas. Den ökade värmen kan antända ammunitionsförråd 

vilket kan bli en kraftig smäll och stora förluster. Bomullskrut har varit orsaken till flera 

exploderade ammunitionsförråd, även i modern tid. Man vill därför byta ut bomullskrutet till 

ett mer stabilt material. 

 

Kompositkrut är en blandning av minst två material. Ett material som binder ihop och håller 

samman och ett material som ger den explosiva effekten. Traditionellt blandar man 

bomullskrut och ett explosivt material för att skapa kompositkrut. Nu vill man hitta alternativ 

till bomullskrutet och sedan 80-talet har man undersökt om polymera material (plast) kan vara 

en lösning. 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om termoelaster (en typ av polymer) kan ersätta 

bomullskrut. Termoelaster är polymerer som används i till exempel instrumentbrädor på bilar 

och i sulan på joggingskor. Termoelasterna går att smälta vilket gör dem enklare att blanda 

med krutet. Vid låga temperaturer blir termoelasterna spröda och spricker, vilket är oönskat. 

Vid temperaturer mellan smälttemperaturen och den temperatur då polymeren blir spröd 

känns polymeren som ett vanligt plastmaterial, en joggingsko till exempel. Smälttemperaturen 

och temperaturen då polymeren blir spröd varierar stort mellan olika polymerer, därför är det 

viktigt att undersöka dessa parametrar. 

 

Sju termoelaster valdes ut i från olika leverantörer. Först kontrollerades vid vilka 

temperaturer polymererna blir spröda och vid vilken temperatur de smälter. Tre polymerer 

hade önskade egenskaper. Därefter mättes hur segt polymererna rinner. Det är viktigt att 

polymeren inte rinner för trögt eftersom det gör att den blir väldigt svår att forma och blanda 

med det explosiva materialet. Två av polymererna hade acceptabla värden men en polymer 

var så seg att den inte går att forma med den utrustning som finns. De två polymererna som 

återstod drogs sedan isär. Genom att dra i ett material får man mycket information. En 

gummisnodd kan man dra så den blir mycket längre men en spik blir inte längre alls. Drar 

man i aluminiumfolie så spricker det isär men en plastpåse blir ofta tunnare och tunnare innan 

den går av. Både hur hårt man kan dra, hur långt materialet töjer sig och lätt materialet 

spricker är viktigt, annars kanske kompositkrutet går söder av vardagliga belastningar. 

 



iv 

De två polymererna som hade önskvärda egenskaper blandades med ett pulver för att bilda ett 

kompositmaterial. Eftersom specialutbildning krävs för att hantera krut användes ett icke-

explosivt pulver. Pulvret blandades i den smälta polymeren vilket bildar ett kompositmaterial. 

Först testades hur mycket pulver som gick att blanda i polymeren, 50 %, 60 % och 70 % gick 

men 80 % pulver gick inte. Detta kan jämföras med att det inte går att blanda hur mycket mjöl 

som helst i en deg, till slut så håller inte degen ihop längre. Kompositmaterialen blandades 

och knådades för hand och sedan drogs även kompositmaterialen isär.  

 

Värdena från dragningen av kompositmaterialen jämfördes med motsvarande värden för 

bomullskrut. Kompositmaterialen var bättre på några punkter och sämre på några punkter. 

Det finns stora möjligheter att kompositkrut kan vara bättre än bomullskrut eftersom metoden 

som användes för att blanda kompositmaterialet kan förbättras. För att få jämnare resultat kan 

en knådmaskin (liknande en hushållsassistent eller betongblandare) användas. Man kan också 

addera tillsatsämnen till kompositkrutet för att göra det ännu bättre. Det är något som man har 

gjort i de bomullskrut som kompositmaterialen jämfördes med. Syftet med arbetet uppfylls då 

termoelaster kan vara en ersättning till bomullskrut som minskar risker för oönskade 

explosioner. 
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1 Inledning  
Kanonkrut (även kallat eldrörskrut) är ett energetiskt kompositmaterial, vid förbränning 

omvandlas den kemiska energin hos materialet till kinetisk energi hos en projektil[1]. Krut 

har tillverkats och använts av människor under lång tid, i dokumentation från Kina finns 

krut omnämnt från 1000 f. kr.[1]. Idag används främst kanonkrut baserade på 

nitrocellulosa (NC)[1]. NC är billigt att framställa då processen är vedertagen och 

maskinell utrustning optimerad. NC-baserade krut bryts ner vid lagring och kan 

självantända, det har under åren orsakat flertalet olyckor[2]. 

Genom att utveckla nya kanonkrut hoppas man på att hitta ett säkrare och återvinningsbart 

alternativ till NC-baserade material. Utvecklingen går främst mot att framställa ett 

kompositmaterial där en polymer blandas med ett energetiskt material. Polymeren som ska 

blandas med det energetiska materialet ska ha goda mekaniska egenskaper vid bland annat 

långvarig lagring. Det innebär att materialet bör ha tvärbindningar, kemiska eller fysiska, 

som motverkar krypdeformation. Processtekniskt önskar man hantera polymeren i smält 

tillstånd vid tillsats av energetiskt material, därför bör materialet vara en termoplast och 

inte en härdplast. Genom att kombinera ovanstående krav på materialet återstår 

materialgruppen termoelaster (TPE, eng. thermoplastic elastomers) som är elastiska, 

fysiskt tvärbundna, omsmältbara polymerer. 

Att kanonkrutet ska vara återvinningsbart innebär att processen för destruering är lättare 

att genomföra om det energetiska materialet kan skiljas från polymeren. Detta kan ske 

genom att man smälter polymeren och det energetiska materialet kan därefter extraheras. 

Den vanligaste anledningen till att man vill återvinna kanonkrut är att det passerat bäst-

före-datum. 

Denna rapport fokuserar på termoelaster för användning i kompositkrut för att ersätta NC-

baserade krut och därmed öka säkerheten vid lagring och möjliggöra återvinning. 

1.1 Energetiska material 
Energetiska material är kemiska föreningar som innehåller stora mängder energi. Denna 

energi kan snabbt frigöras, t.ex. genom gasutveckling. De vanligaste energetiska material 

som används idag är främst RDX (cyklotrimetylentrinitramin), HMX 

(cyklotetrametylentetranitramin), TNT (trinitrotoluen), nitroglycerin och NC[1]. Viktiga 

egenskaper är prestanda, antändningskänslighet och tillförlitlighet samt säkerhet vid 

lagring och användning.  

 Nitrocellulosa 1.1.1

NC tillverkas genom att blanda nitrersyror med trämassa[3]. Cellulosan som används är 

naturlig vilket ger variationer i materialet då den kan komma från olika träslag eller 

bomull. NC är instabilt och förvaras därför i vatten eller alkohol[3]. För att skapa 

kanonkrut blandas NC med stabilisatorer och organiska lösningsmedel (t.ex. aceton, etanol 

eller nitroglycerin)[1]. NC och NC-baserade krut bryts ner till kväveoxider vid normala 

temperaturer och om nedbrytningsprodukterna inte avlägsnas kommer kväveoxiderna att 

katalysera den fortsatta nedbrytningen[1]. Nedbrytningen är komplex med flera 

bakomliggande mekanismer, bland annat termisk nedbrytning och hydrolys där 

hastigheten på processerna beror av temperatur och syrakoncentration[4].  

Data från litteraturen[5, 6] innehållande egenskaper för NC-baserat krut används för 

jämförelse med polymererna och kompositerna. Det ena NC-baserade krutet[5] innehåller 

8-12 viktprocent (vikt%) NC, 35-45 vikt% RDX, stabilisatorer och mjukgörare. Det andra 

NC-baserade krutet[6] innehåller 28 vikt% NC, 65 vikt% RDX och mjukgörare. En 

sammanfattning av egenskaper ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Egenskaper hos ett NC-baserat krut enligt [5, 6]. I [5] utfördes dragprovning med konstant 
töjning på 100 mm/min i Instron 4505 vid 20 °C. I [6] är parametrar för dragprov ej specificerade. 

 NC-baserat krut[5] NC-baserat krut[6] 
NC [vikt%] 8-12 28 

RDX [vikt%] 35-45 65 

Densitet, ρ [g/cm3] 1,62 - 

Nedbrytningstemperatur [°C] 192 - 

Brottgräns, σm [MPa] 0,36 18 

Brottöjning, εm [%] 33,0 3,6 

E-modul, E [MPa] 2,42 - 

 RDX och HMX 1.1.2

RDX skapades första gången under 1899 men man började inse dess potential som 

energetiskt material först 1920[1]. RDX har mycket högre detonationshastighet än TNT, 

nitroglycerin och NC[1]. HMX, som började tillverkas under andra världskriget, baseras 

på RDX och de har jämförbara energetiska egenskaper[1]. Både RDX och HMX är vita 

kristallina pulver, RDX har två kristallstrukturer och HMX har fyra kristallstrukturer[7]. I 

ren form är båda ämnena väldigt känsliga för initiering, känsligheten kan minskas till 

exempel genom att blanda ämnet i en polymermatris[7]. 

1.2 Termoelaster 
TPE är polymera material som har både termoplastiska och elastiska egenskaper. TPE är 

generellt sampolymerer. En sampolymer är uppbyggd av två eller fler polymerer som sätts 

samman. Det vanligaste sättet att kombinera polymererna hos TPE är blocksampolymerer 

(eng. block copolymers) av A-B-A eller A-B typ[8] där A och B representerar olika 

polymerer. I TPE är den ena polymeren en hård komponent som ökar den mekaniska 

stabiliteten och den andra polymeren är en elastisk komponent[9]. Materialen smälter vid 

ökad temperatur, det gör dem lättare att bearbeta än härdplaster. Mellan smältpunkten (Tm) 

och glastransitionstemperaturen (Tg) motsvarar materialet ett vulkaniserat gummi och 

under Tg är materialet hårt och sprött[9].  

Ett vulkaniserat gummi har kemiska tvärbindningar mellan polymerkedjorna. De kemiska 

tvärbindningarna ger ökad mekanisk stabilitet men de bryts inte vid ökad temperatur, ett 

vulkaniserat gummi smälter inte. TPE har istället fysiska tvärbindningar mellan 

polymerkedjorna, vilka också ger ökad mekanisk stabilitet. Skillnaden mellan 

tvärbindningstyperna är att de fysiska tvärbindningarna kan brytas vid ökad temperatur[9] 

och då smälter materialet. Genom att använda olika polymerer som hård respektive mjuk 

komponent kan Tm och Tg ändras. De mekaniska egenskaperna kan varieras genom att 

variera förhållandet mellan hård komponent och elastisk komponent[8].  
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1.3 Kompositkrut med termoelaster 
I kompositkrut har tidigare har vulkaniserade gummin använts, men då TPE kan processas 

i smälta hoppas man på kortare tillverkningstid, minskat spill, bättre egenskaper[10] samt 

lättare processer för återvinning. Kompositkrut består av en bindefas (TPE), ett fyllmedel 

(energetiskt material) och additiv. Det energetiska materialet är generellt sfäriska partiklar 

med en diameter på 5-100 µm[10, 11], fyllnadsgraden kan variera mellan 70-90 vikt%[1]. 

Kompositkrutets användningstemperatur är -54 °C till 71 °C[12]. Bearbetning i smälta ska 

ske under 120 °C då man inte önskar värma det energetiska materialet högre och på grund 

av begränsningar hos apparaturen. Totalt sett ställs det höga krav på termoelasten. De 

viktigaste kraven är: 

 Termisk och mekanisk stabilitet i intervallet -54 °C till 71 °C 

 Mjukningstemperatur högre än 70 °C 

 Smältpunkt under 120 °C 

 Viskositeten hos smältan ska vara låg så att materialet kan extruderas 

 Polymeren ska vara kompatibel med övriga beståndsdelar i krutet och ha en bra 

adhesion i kompositen 

 Polymeren ska tåla lagring 

 De mekaniska egenskaperna ska vara bättre jämfört med NC-baserade krut 

Önskemålet är att termoelasten smälts, eventuellt med tillsats av lösningsmedel, och 

blandas med det energetiska materialet och additiv. Massan extruderas sedan till önskad 

form och stelnar vid sänkt temperatur, alternativt vid avdrivning av lösningsmedel. 

Kompositkrutet ska sedan vara stabilt, mekaniskt och termiskt, i hela intervallet för 

användningstemperaturen. Lagring ska kunna ske utan nedbrytning eller spontan 

antändning. När kompositkrutet passerat bäst-före-datum ska man kunna dela på 

kompositen i plast och energetiskt material för en säkrare och mindre omfattande 

destrueringsprocess. 
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2 Experimentella metoder 
För att kunna karaktärisera materialen och jämföra deras egenskaper krävs analysmetoder. 

Nedan följer en kort bakgrund till metoderna. 

2.1 Differentiell svepkalorimetri 
Differentiell svepkalorimetri (DSC, eng. Differential Scanning Calorimetry) är en 

analysmetod som mäter energin som krävs för att värma ett prov under en viss tid. En 

bestämd mängd av provet värms under en bestämd tid och mängden tillförd energi mäts 

jämfört med ett kontrollprov som värms till samma temperatur på samma tid. Vid 

reaktioner i provet, t.ex. fasövergång, krävs mer eller mindre tillförd energi för att värma 

eller kyla provet. Med DSC får man information om provets Tg, Tm och andra strukturella 

förändringar[13]. Den DSC som användes var en Mettler Toldeo, DSC822e. 

 Glastransitionstemperatur 2.1.1

När en polymer kyls från en temperatur över Tg till en temperatur under Tg är Tg den 

temperatur där rörelse hos molekylkedjor eller stora kedjesegment avstannar[8]. En 

polymer vid en temperatur högre än Tg är gummiaktigt eller flytande medan polymeren är 

spröd vid en temperatur under Tg[8]. Övergången vid Tg är generellt ganska skarp vilket 

ses som ett karaktäristiskt endotermisk skifte i DSC. Skiftet har typiskt en skarpare 

avslutning än start och värmeflödet är generellt endotermt innan skiftet och i stort sett 

konstant efter skiftet[14]. Övergången kan också vara mindre skarp vilket kan bero på att 

segmenten som avstannar eller börjar röra på sig är av olika storlek. Ett exempel på 

utseendet hos det karaktäristiska endoterma skiftet ses i Figur 1. 

 

Figur 1. Det karaktäristiska endoterma skiftet hos polymeren SIS. 
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 Smältpunkt 2.1.2

Hos polymerer innebär Tm att materialet går från att vara ordnat i fast form till en 

oorganiserad flytande form[8]. En polymer i en ordnad, fast form är till viss del kristallin. 

Kristallerna utgörs av polymerens kedjesegmet som packas till tätare strukturer. Eftersom 

polymerkedjorna ofta är långa har sidokedjor eller sidogrupper kommer kristallerna inte 

vara perfekta och polymeren kommer inte vara helt kristallin. Graden av kristallinitet beror 

på polymerkedjornas form och kylningshastigheten från smält fas. Hos polymerer bryts de 

fysiska tvärbindningarna mellan polymerkedjorna men bindningarna inom kedjan bryts 

inte vid smältning. Eftersom smältningen beror av hur ordnad polymeren är spelar 

värmehistoriken i materialet roll. Därför är det vanligt att smälta polymererna en gång 

innan Tm mäts så alla polymerer har samma värmehistorik. 

2.2 Reologi 
Viskositeten (η) hos ett material kan bestämmas med en reometer. En vanlig uppställning 

är att materialet som undersöks placeras mellan två parallella plattor. Den ena plattan är 

fast och den andra plattan kan vridas med olika hastighet och frekvens[15]. Viskositeten 

beräknas med hjälp av förhållandet mellan skjuvspänningen och skjuvhastigheten[16]. 

Reometern som användes var en ReoLogica Instruments AB, StressTech rheometer. 

 Viskositet 2.2.1

Ett materials η är ett mått på motståndskraften mot deformation[8]. Hos polymerer beror η 

på längden av polymerkedjorna och hur kedjorna trasslar in sig i varandra. Polymerkedjor 

med sidogrupper eller förgreningar trasslar in sig mer i varandra och har vanligtvis högre η 

än korta polymerkedjor utan sidogrupper eller förgreningar. 

2.3 Dragprovning 
De mekaniska egenskaperna bestäms vanligtvis med dragprovningsmaskin. Vid dragprov 

fästs en provstav (med väl definierad tvärsnittsarea) av materialet i båda ändarna och dras 

isär med en bestämd hastighet samtidigt som den mekaniska spänningen i provet 

registreras[8]. Resultatet visas i form av ett spänning-töjningsdiagram. Från diagrammet 

beräknas bland annat brottgränsen (σm), brottöjningen (εm), elasticitetsmodulen (E, E-

modulen) och sträckgränsen (σy). Dragprovning visar hur materialet beter sig vid olika 

förutsättningar t.ex. deformationshastighet och temperatur[8]. Dragprovningsmaskinen 

som användes var en Instron 5565. 

2.4 Isotermisk mikrokalorimetri 
En isotermisk mikrokalorimeter mäter energin som krävs för att hålla en konstant 

temperatur hos ett prov. Provet kan bestå av en eller flera komponenter vars kompatibilitet 

och stabilitet man önskar studera[17]. Kemiska reaktioner mellan de ingående 

komponenterna detekteras på mikrowatt-nivå och jämförs med ett referensprov[17]. Både 

kompatibilitet och stabilitet är viktigt för energetiska material då man vill undvika 

oönskade reaktioner som kan leda till självantändning. Vid provning blandas polymer och 

energetiskt material för att se om någon kombination är ofördelaktig. Mätningarna med 

mikrokalorimeter genomfördes i LKB 2277 BioActivity Monitor. 
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3 Material 

3.1 Polymerer 
Polymerer valdes ut enligt kravspecifikationen i avsnitt 1.3 med fokus på Tm och 

användningstemperatur. Dock var materialdata mycket svårt att erhålla från 

leverantörerna, därför valdes en polymer med ofullständig termisk data då befintlig data 

passade specifikationen och två polymerer utan termisk data, dessa polymertyper har 

tidigare använts i liknande försök[10]. Totalt testades sju polymerer. 

 Blocksampolymerer med styren 3.1.1

Blocksampolymerer med styren är ofta av A-B-A typ, där A är polystyren och B en 

polydien[9]. Poly(styren-block-butadien-block-styren) (SBS) och poly(styren-block-

isopren-block-styren) (SIS) är de vanligaste blocksampolymererna baserade på styren[9]. 

De mekaniska egenskaperna motsvarar vulkaniserade gummins mekaniska egenskaper[9]. 

Blocksampolymererna baserade på styren uppvisar två Tg då respektive polymer skapar 

egna domäner, det medför också att materialet är en icke-Newtonsk vätska i smälta[9]. 

En SBS och en SIS polymer valdes ut då de tidigare använts[10], dock kunde inte 

leverantören erhålla någon termisk data. I Tabell 2 anges data från leverantören. 

Tabell 2. Egenskaper hos en SBS[18] och en SIS[19] polymer. Enligt [18, 19] genomfördes dragprov 
med konstant töjning på 500 mm/min vid 23°C (ASTM D412). 

 SBS SIS 
Styrenhalt [vikt%] 30  17 

Densitet, ρ [g/cm3] 0,94  0,92 

Smältindex [g/10 min vid 200 °C/5kg] 10 106 

Brottöjning, εm [%] 600 1300 

Hårdhet [shore A] 61 32 

 Jonomeriska termoelaster 3.1.2

Jonomeriska termoelaster är sampolymerer där den ena polymeren ofta är polyvinylacetat, 

polyvinylklorid eller polyakrylsyra och den andra polymeren är ofta polyeten eller 

polybutadien[9]. Jonomeriska termoelaster är tåliga mot slag och det är vanligt att blanda 

dem med fyllmedel[9].  

En jonomerisk termoelast valdes ut då dess smältpunkt var inom det önskade intervallet. 

Polymeren går under namnet Escor 5070 och är en sampolymer mellan polyeten och 

polyakrylsyra. I Tabell 3 anges leverantörens data för polymeren.  
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Tabell 3. Egenskaper hos den jonomeriska termoelasten Escor 5070 enligt leverantör[20]. 

 Escor 5070 
Akrylsyrahalt [vikt%] 9 

Densitet, ρ [g/cm3] 0,935 

Smältindex [g/10 min ej definierad 
temperatur eller last] 

30 

Smältpunkt, Tm [°C] 95 

 Polyolefinbaserade termoelaster 3.1.3

Polyolefinbaserade termoelaster (TPO) består vanligtvis av en blandning av polyeten och 

polypropen eller isotaktisk polypropen[9]. Egenskaperna hos TPO varierar stort med 

sammansättningen, de mekaniska egenskaperna täcker in hela spannet mellan mjuka 

gummin och konstruktionsplast[9]. 

En polyeten-polyokten sampolymer valdes ut då dess termiska data passade in i 

kravspecifikationen. Polymeren går under namnet Engage 8402 och i Tabell 4 nedan ses 

ett urval av leverantörens listade egenskaper. 

Tabell 4. Egenskaper hos Engage 8402 (polyeten-polyokten sampolymer) enligt leverantör[21]. Enligt 
leverantör genomfördes dragprov enligt ASTM D638. 

 Engage 8402 
Densitet, ρ [g/cm3] 0,902 

Smältindex [g/10 min vid 190 °C/2,16 kg] 30 

Brottgräns, σm [MPa] 11,3 

Brottöjning, εm [%] 910 

Glastransitionstemperatur, Tg [°C] -36 

Smältpunkt, Tm [°C] 96 

Hårdhet [shore A] 88 

 Polyuretanbaserade termoelaster 3.1.4

Polyuretanbaserade termoelaster (TPU) var de första termoelasterna som kunde processas 

på samma sätt som man tidigare processat termoplaster[9]. I TPU består den hårda 

komponenten av polyuretan och den mjuka komponenten av polyester eller polyeter[9]. 

TPU varierar från mjuka gummin till hårda konstruktionsplaster, E-modulvärden kan vara 

mellan 5 och 2000 MPa[9]. 

Tre TPU valdes ut i samråd med leverantör, dock erhölls två av dessa polymerer samt en 

tredje som avvek från den utvalda. Pearlbond HM46AB3 erhölls istället för Pearlbond 

HM55AB3, detta medför att en polymer som potentiellt uppfyller kravspecifikationen inte 

testas. Samtliga har polyester som mjuka segment, i Tabell 5 ses egenskaper hos 

materialen enligt leverantören. 
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Tabell 5. Egenskaper hos tre polyuretanbaserade termoelaster enligt leverantör. Enligt leverantör 
genomfördes dragprov med konstant töjning på 500 mm/min vid 23°C (ASTM D412). 

 Pearlbond 
HM46AB3 

Pearlbond 
UB410A 

Pearlstick 
5715F1 

Smältindex [g/10 min vid 2,16 kg] 10-30       
(170 °C) 

105           
(180 °C) 

- 

Brottgräns, σm [MPa] 9 - 54 

Brottöjning, εm [%] 937 - 290 

Glastransitionstemperatur, Tg [°C] -29 -30 -30 

Smältpunkt, Tm [°C] 85-90 86 80 

Hårdhet [shore A] 46 70 95 

3.2 Fyllmedel 
Specialutbildning krävs för hantering av energetiska material och därför valdes ett inert 

fyllmedel.  

Hexamin (hexametylentetramin) är en kristallin organisk förening som kan användas för 

att framställa RDX och HMX[22]. Hexamin valdes som inert fyllmedel då hexamin och 

RDX har liknande ringstruktur, se Figur 2. Ren hexamin agglomererar, tillsats av 

konsistensgivande medel krävs. Ett fyllmedel som inte är agglomererat är en förutsättning 

för att skapa en homogen blandning mellan fyllmedlet och polymermatrisen.  

Pyrogen kiseldioxid är en ren form av kiseldioxid som framställs genom pyrolys[23]. 

Ämnet består av nanopartiklar vilket ger stor ytarea, därför används ämnet som 

förtjockningsmedel och konsistensgivande medel[23]. Pyrogen kiseldioxid binder fukt och 

minskar därmed risken att partiklar agglomererar. 

Om endast en storleksfraktion används kallas det för en unimodalt system. När ett 

unimodalt fraktionerat fyllmedlet blandas med polymermatrisen så kommer partiklarna att 

packas så tätt det går, men det finns alltid hålrum. Dessa hålrum kommer vara fyllda av 

polymermaterisen. Hålrummen kan fyllas genom att blanda två olika storleksfraktioner av 

fyllmedlet (bimodalt system). Med partiklar av en mindre storlek som passar in i 

hålrummen från de större partiklarna så kan en högre fyllnadsgrad uppnås. Men vid tillsats 

av fler partiklar ökar även ytan som polymermatrisen måste väta. Ofta är det dock 

fördelaktigt att fyllmedlet har två eller fler fraktioner, men detta bör utvärderas 

experimentellt. I det här arbetet kommer ett unimodalt system (en fraktion) att användas. I 

senare studier, när en lämplig komposit ska utvärderas utförligare, bör ett bimodalt system 

(två fraktioner) utvärderas för att eventuellt öka fyllnadsgraden.  

 

Figur 2. Strukturer hos hexamin (vänster) och RDX (höger). 
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4 Resultat 

4.1 Undersökning av polymerer 

 Smältpunkt 4.1.1

DSC användes för att bestämma Tm. Provet värmdes från 25 °C till 150 °C, kyldes till 25 

°C och värmdes igen till 150 °C. Hastigheten var 10 °C/min under alla segment. Första 

uppvärmningen gjordes för att nollställa värmehistoriken i provet och under andra 

värmningen mättes Tm. Tm bestämdes vid minimalt värmeflöde(endotermisk topp). I Tabell 

6 ses de uppmätta Tm för de testade polymererna.  

 Glastransitionstemperatur 4.1.2

Tg bestämdes med DSC. Provet värmdes från 25 °C till 125 °C, kyldes till -120 °C och 

värmdes därefter till 25 °C. Hastigheten var 10 °C/min under mätningen av Tg. Den första 

uppvärmningen gjordes för att nollställa värmehistoriken och Tg bestämdes under 

uppvärmningen från -120 °C vid det karaktäristiska endoterma skiftet. I Tabell 6 ses de 

uppmätt Tg för de testade polymererna och i Figur 3 ses resultaten av mätningarna. 

Tabell 6. Smältpunkten mätt i DSC hos de testade polymererna. 

Polymer Tg [°C] Tm [°C] 
Engage 8402 -38 97 

Escor 5070 -8 97 

Pearlbond HM46AB3 -34 74 

Pearlbond UB410A -40 104 

Pearlstick 5715F1 12 N/A 

SBS -92 N/A 

SIS -60 N/A 

 

Den oväntat höga Tg hos Pearlstick 5715F1 (uppmätt Tg 12 °C) avviker kraftigt från 

leverantörens angivna Tg (angivet Tg -30 °C). Genom att kyla polymeren till -18 °C och 

sedan böja den kontrollerades om Tg är under eller över -18 °C. Både Escor 5070 och 

Pearlstick 5715F1 var spröda vid -18 °C men de andra polymererna var inte spröda vid 

denna temperatur vilket överensstämmer med uppmätta värden. 

Eftersom polymeren ska vara mekaniskt stabil till -54 °C så kommer Escor 5070 och 

Pearlstick 5715F1 vara för spröda. Escor 5070 och Pearlstick 5715F1 testas därför inte 

vidare då de inte uppfyller kraven. Pearlbond HM46AB3 smälter vid 74 °C och uppfyller 

därför inte heller kraven och kommer inte testas vidare. 

SBS och SIS uppvisar ingen Tm då materialen är amorfa. Materialens viskositet minskar 

vid ökad temperatur. Då materialen enligt [9] är en icke-Newtonsk vätska är det troligt att 

omrörning krävs för att få materialen att flyta. 
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Figur 3. Resultaten av Tg hos de olika polymererna, mätt med DSC. Den karaktäristiska formen på 
Tg är tydlig hos Pearlbond HM46AB3, Pearlbond UB410A, SBS och SBS men ses bara som en 
ändring av tangenten hos Engage 8402, Escor 5070 och Pearlstick 5715F1. 

 Viskositet 4.1.3

Polymerernas viskositet mättes med en reometer vid 100-160 °C. Mätningen skedde med 

konstant skjuvhastighet. Eftersom polymererna är viskösa var det svårt att få 

representativa data. Under försöken förflyttade sig polymeren vilket skapade klumpar av 

material utanför de parallella plattorna och hålrum mellan plattorna. Vid flertalet 

mätningar observerades det även att den rörliga plattan ibland rörde sig ovanpå materialet 

utan att skjuva det. I uppmätt data speglas detta som stora variationer i viskositeten. För att 

uppmätt data ska representera proverna är medelvärde skapat utgående från de mätpunkter 

där skjuvhastigheten var jämn och polymeren fyllde området mellan plattorna utan att 

ansamla material utanför plattorna. En sammanställning av mätningarna ses i Figur 4. 

Materialet SBS var inte tillräckligt smält för att undersökas vid 170 °C. Eftersom 

smältpunkten enligt kravspecifikationen ska vara lägre än 120 °C kommer SBS inte testas 

vidare. 
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Figur 4. Viskositeten hos polymererna vid olika temperaturer. Värden saknas för SIS vid 100 °C då 
materialet inte skjuvades jämnt i någon punkt under mätningen. 

I Figur 4 ses att viskositeten är betydligt högre för SIS än för Engage 8402 och Pearlbond 

UB410A vid temperaturer under 130 °C. För att tydligare se skillnaden mellan Engage 

8402 och Pearlbond UB410A ses i Figur 5 viskositeten utan värden för SIS. 

 

Figur 5. Viskositeten för Engage 8402 och Pearlbond UB410A i intervallet 100-160 °C.  
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 Dragprov 4.1.4

Dragprov genomfördes med i en dragprovningsmaskin vid 20 °C med en töjningshastighet 

på 100 mm/min. Fem provstavar drogs av vardera Engage 8402 och Pearlbond UB410A. 

Av SIS drogs sju provstavar då resultatet av mätningarna varierade kraftigt. Variationerna 

beror på ojämnheter i materialet där granulaten (ellipsoider, cirka 5 mm långa vilket är 

formen materialet hade vid leverans) inte smält samman. Detta ledde till brott i 

granulatgränser och även områden där materialet sträcktes runt granulaten, ett exempel på 

detta ses i Figur 6. Resultatet av dragprovningen ses i Tabell 7. 

Tabell 7. Sammanställning av dragprovningsresultaten hos polymererna. Värden för SIS kan vara 
missvisande på grund av ojämnheter i materialet. 

Polymer Brottgräns, σm 
[MPa] 

Brottöjning, εm 
[%] 

E-modul, E 
[MPa] 

Engage 8402 20 570 100 

Pearlbond UB410A 11 600 36 

SIS 0,83 400 1,1 

 

 

Figur 6. En av provstavarna som uppvisade granulat som inte helt smält samman. Provstaven är 
gjord av SIS. 

 Sammanställning 4.1.5

Efter testerna på polymererna så är Engage 8402 och Pearlbond UB410A de polymerer 

som presterat bäst i förhållande till kravspecifikationen. Escor 5070 var mycket svår att 

tvätta bort med tillgängliga lösningsmedel vilket är negativt ur en hanteringsaspekt. Både 

Pearlbond 5715F1 och SIS krävde högre temperatur för att smälta och dessa var svåra att 

smälta homogent. Pearlbond HM46AB3 hade en så låg smältpunkt att det är stor risk att 

ett kompositkrut inte skulle hålla formen, vilket är oacceptabelt. SBS smälte inte vid 

önskad temperatur kan därför inte blandas med energetiska material. I Tabell 8 ses en 

sammanställning av resultaten. 
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Tabell 8. Sammanställning av polymererna och deras förhållande till kravspecifikationen. 

Polymer Kommentar 
Engage 8402 Inom specifikationen 

Escor 5070 Spröd vid låga temperaturer 

Pearlbond HM46AB3 Låg smältpunkt 

Pearlbond UB410A Inom specifikationen 

Pearlstick 5715F1 Spröd vid låga temperaturer 

SBS Hög viskositet, svår att smälta homogent 

SIS Hög/ingen smältpunkt 

 

Engage 8402 och Pearlbond UB410A är de polymerer som kommer att testas med 

fyllmedel. I Tabell 9 ses en jämförelse mellan de uppmätta värdena för dessa två 

polymerer. Pearlbond UB410A blir svagt gul vid smältning i 120 °C. Den gula färgen blir 

tydligare vid smältning i 150 °C. Detta tyder på att Pearlbond UB410A oxiderar vid ökad 

temperatur. Engage 8402 blir inte gul vid 120 °C eller 150 °C. I ett optimerat system kan 

tillsats av antioxidationsmedel förhindra att polymeren oxiderar. 

Tabell 9. Jämförelse mellan Engage 8402 och Pearlbond UB410A. 

 Engage 8402 Pearlbond UB410A 
Brottgräns, σm [MPa] 19 11 

Brottöjning, εm [%] 570 600 

E-modul, E [MPa] 100 36 

Glastransitionstemperatur, Tg [°C] -38 -40 

Smältpunkt, Tm [°C] 97 104 

Viskositet, η vid 120 °C [Pa s] 3 600 6 000 

4.2 Preparering av fyllmedel 
Ren hexamin agglomererar vilket gör det svårare att skapa en homogen blandning när den 

tillsätts till en polymer. För att minska agglomerationen tillsattes pyrogen kiseldioxid. En 

så liten mängd kiseldioxid som möjligt önskas, eftersom den även kan verka som 

förtjockningsmedel vid blandning med polymeren, men ändå krävs en tillräcklig mängd 

för att förhindra agglomeration. Mängden tillsatt pyrogen kiseldioxid utvärderades först 

visuellt och därefter provades om partiklarna passerade genom en sil. Silen är en del av 

kvarnen som används för att mala partiklar. Malning av partiklar kommer inte ske i denna 

studie på grund av tidsbegränsningar. 

Vid den visuella bedömningen kunde man se om provet rörde sig klumpvis i agglomerat 

eller om partiklarna var separerade. En sammanställning av den visuella bedömningen kan 

ses i Tabell 10. Proverna med 0,5 och 0,6 vikt% pyrogen kiseldioxid testades i silen. 

Provet med 0,5 vikt% pyrogen kiseldioxid passerade delvis igenom silen men täppte sedan 

igen silen med agglomerat. Provet med 0,6 vikt% pyrogen kiseldioxid passerade silen utan 

problem. 
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Tabell 10. Utvärdering av tillsatt mängd pyrogen kiseldioxid till hexamin för att få ett fyllmedel som 
inte är agglomererat men som har en låg tillsatshalt. 

Vikt% pyrogen 
kiseldioxid 

Visuell bedömning Passage genom sil 

0 Agglomererad  

0,3 Agglomererad  

0,5 Agglomererad Delvis 

0,6 Inte agglomererad Passerar 

0,7 Inte agglomererad  

0,8 Inte agglomererad  

1,0 Inte agglomererad  

4.3 Beredning av kompositer 
Kompositerna bereddes genom att fyllmedel och polymer blandas i en bägare. Bägaren 

värmdes i en elektiskt uppvärmd ugn vid 120 °C och rördes om tills fyllmedlet väts av 

polymeren. För att utvärdera hur stor del fyllmedel polymererna kan väta blandades 

respektive polymer med 50, 60, 70 och 80 vikt% fyllmedel. Vid 70 vikt% fyllmedel 

började båda polymererna få svårt att väta allt fyllmedel. Engage 8402 vätte fyllmedlet 

något bättre än Pearlbond UB410A. Vid 80 vikt% fyllmedel kunde ingen av polymererna 

väta fyllmedlet. En bild på proverna ses i Figur 7. 

 

Figur 7. Översiktsbild på hur stor mängd fyllmedel som kan tillsättas till respektive polymer. Den övre 
bilden visar Engage 8402 och den undre Pearlbond UB410A. Ordningen på fyllmedelshalten är från 
vänster: 50 %, 60 %, 70 % och 80 %.  

Kompositen gjöts sedan till en platta ca 10x10 cm. För att plattan skulle bli jämn användes 

ett lock och tvingar som skruvades åt tills plattan har önskad tjocklek. Kompositerna 

bestod av hexamin med 0,6 vikt% pyrogen kiseldioxid blandad med Engage 8402 eller 

Pearlbond UB410A. Tre olika fyllnadsgrader blandades, 50, 60 och 70 vikt% fyllmedel. 

Pearlbond UB410A hade så hög viskositet vid 70 vikt% tillsatt fyllmedel att materialet 

inte kunde pressas till en platta. Det medförde att Pearlbond UB410A endast testas med 50 

och 60 vikt% fyllmedel. 
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 Dragprov 4.3.1

Dragprov genomfördes med i en dragprovningsmaskin vid 20 °C med en töjningshastighet 

på 100 mm/min. Fem provstavar drogs av varje kompositmaterial. En sammanställning 

med medelvärdena för varje komposit ses i Tabell 11. I Figur 8, Figur 9 och Figur 10 

nedan ses uppmätta data för dragprovningen av kompositmaterialen. Motsvarande figurer 

där resultatet av dragprov för polymerer utan fyllmedel är inkluderat ses i Appendix.  

Tabell 11. Medelvärden för dragprovningen av kompositmaterialen. Data saknas för Pearlbond 
UB410A med 70 % fyllnadsgrad då materialet inte kunde pressas till en platta att göra provstavar av. 

Polymer Fyllnadsgrad 
[vikt%] 

Brottgräns, 
σm [MPa] 

Brottöjning, 
εm [%] 

E-modul, E 
[MPa] 

Engage 8402 50 3,41 2,81 337 

60 3,58 2,26 397 

70 2,29 0,80 340 

Pearlbond 
UB410A 

50 3,34 3,06 251 

60 3,25 2,26 273 

 

 

Figur 8. Brottgränsens variation i förhållande till fyllnadsgrad hos de olika polymererna. 
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Figur 9. Brottöjningens variation i förhållande till fyllnadsgrad hos de olika polymererna.  

 

Figur 10. E-modulens variation i förhållande till fyllnadsgrad hos de olika polymererna. 

4.4 Mikrokalorimetri 
Engage 8402, Pearlbond UB410A och tre energetiska material testades i 

mikrokalorimetern. Varje prov bestod av en polymer och ett energetiskt material, blandade 

i en vial men inte sammansmälta till ett kompositmaterial. Proverna testades vid 75 °C i 19 

dagar vilket motsvarar 10 års åldring av krut vid 25 °C[24]. Under försöket visade ingen 

kombination av polymer och energetiskt material på endoterma eller exoterma reaktioner. 
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4.5 Sammanfattning 
Av de sju polymerer som valdes ut ansågs två uppfylla kravspecifikationen efter tester på 

rena polymerer. De två polymererna som återstod, Engage 8402 och Pearlbond UB410A, 

blandades med fyllmedlet som bestod av hexamin och pyrogen kiseldioxid. Den högsta 

fyllmedelhalten var 70 vikt% fyllmedel i Engage 8402 och 60 vikt% fyllmedel i Pearlbond 

UB410A. Kompositerna testades i dragprov och resultatet jämförs med NC-baserat krut i 

Tabell 12. 

Tabell 12. Sammanställning av uppmätta resultat av polymerer och kompositer jämfört med 
litteraturdata[5, 6] för NC. De kompositmaterial som jämförs är av respektive polymers högsta testade 
fyllnadsgrad. 

Material Fyllnadsgrad 
[vikt%] 

Brottgräns, 
σm [MPa] 

Brottöjning, 
εm [%] 

E-modul, E 
[MPa] 

Engage 8402 0 20 570 100 

Engage 8402 70 2,29 0,80 340 

Nitrocellulosa 35-45 0,36 33,0 2,42 

Nitrocellulosa 65 18 3,6 - 

Pearlbond 
UB410A 

0 11 600 36 

Pearlbond 
UB410A 

60 3,25 2,26 273 

 

De två polymerer som blandats med fyllmedel har lägre brottgräns än det ena NC-baserade 

krutet men högre brottgräns än det andra NC-baserade krutet. Brottöjning är lägre hos 

kompositmaterialen än hos båda NC-baserade kruten. E-modulen är betydligt högre för 

kompositmaterialen men där saknas data för ett av de NC-baserade kruten. 
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5 Diskussion 
Kompositmaterialen har mekaniska egenskaper som är både bättre och sämre än de 

mekaniska egenskaperna hos NC-baserat krut. Trots att vissa egenskaper bör ha ett högre 

värde är båda polymererna lovande kandidater att testa och utvärdera vidare.  

Vid leverans av polymererna upptäcktes att en polymerer inte levererats och att en annan 

levererats i dess ställe. Detta medför att det finns minst en annan polymer som potentiellt 

passar in i kravspecifikationen. På grund av tidsbegränsningar kunde inte felet rättas till. 

Med ytterligare tid finns också möjlighet att ännu fler potentiella leverantörer och 

polymerer kunde hittats. 

Engage 8402 och Pearlbond UB410A liknar varandra vid hantering. De har liknande 

brottgräns, brottöjning, Tg, Tm och viskositet. Pearlbond UB410A känns mer elastisk vilket 

också speglas i en lägre E-modul. Pearlbond UB410A oxiderar lättare vilket kan göra den 

olämplig att förvara längre tid i ammunitionsförråd men det kan också vara ett problem 

som lätt avhjälps med tillsats av stabilisatorer. 

Fyllmedlet som användes var hexamin med tillsats av pyrogen kiseldioxid. Hexamin 

användes då det inte är ett energetiskt material och därmed krävs ingen specialutbildning. 

Hexamin har en annan kemisk sammansättning än de energetiska materialen som kan 

användas. Även om strukturen liknar RDX så kommer kompositmaterial med energetiskt 

fyllmedel ge andra resultat då molekylerna skiljer sig från hexaminmolekyler. 

Experimenten med hexamin som fyllmedel ger dock en uppskattning om vilka resultat 

man kan vänta sig vid tillsats av andra fyllmedel.  

Tillsatsen av pyrogen kiseldioxid var viktigt för att uppnå homogena resultat. Eftersom 

hexamin agglomererade i ren form medför det att agglomerat även skulle finnas i 

kompositerna vilket med stor sannolikhet skulle påverka dragprovningen. 

Vid tillsats av fyllmedel var det stor skillnad på polymerernas vätning av fyllmedlet 

beroende på fyllnadsgraden. Önskad fyllnadsgrad hos ett kompositkrut är 70-90 vikt%. 

Engage 8402 nådde en fyllnadsgrad på 70 vikt%. Förhoppningsvis kan båda polymererna 

nå en högre fyllnadsgrad med bimodala system. 

Hos kompositmaterialen syntes vissa skillnader i dragprovkurvorna med vissa större 

avvikelser. Detta beror på att provstavarna kommer från olika plattor. Dessa plattor har 

blandats för hand och batchvis en platta i taget vilket medför skillnader. Blandning för 

hand medför skillnader då man inte kan garantera att blandningen sker på samma sätt varje 

gång. För att få jämnare resultat bör mekanisk blandning tillämpas. 

Dragprovningen genomfördes vid samma temperatur och med samma töjningshastighet 

som hos litteraturdata för det ena NC-baserade krutet. Dock kan resultaten skilja sig 

beroende på provstavsgeometri. För det andra NC-baserade krutet fanns inte 

dragprovningens parametrar angivna. 

Den egenskap där kompositmaterialen hade sämre resultat än ett av de NC-baserade kruten 

var brottgräns. Hos kanonkrut är det oftast viktigare att egenskaperna i kompression är bra 

än egenskaperna i drag. För att ytterligare jämföra kompositerna med NC-baserat krut bör 

även kompressionstester göras. 

Mikrokalorimetrin visade inte på några endoterma eller exoterma reaktioner vid 

kombinationen mellan polymer och energetiskt material. Ytterligare tester krävs vid 

tillsats av andra molekyler till systemet, till exempel om stabilisatorer eller mjukgörare 

används. 

I de experiment som genomförts ovan så har fokus varit på att utvärdera rena polymerer 

och unimodala kompositer. Genom att addera tillsatser såsom stabilisatorer, mjukgörare 

eller lösningsmedel, fler storleksfraktioner på fyllmedel i bimodala eller trimodala system 

och genom att generellt optimera systemet kommer bättre kompositmaterial skapas. 
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6 Slutsats 
Sju polymerer utvärderas med DSC (Tg och Tm). De tre polymererna som uppfyllde 

temperaturkraven utvärderades i en reometer. En av dessa hade för hög viskositet vid 

önskade temperaturer och var svår att smälta homogent. Två polymerer (Engage 8402 och 

Pearlbond UB410A) återstod och de blandades med ett inert fyllmedel (hexamin blandat 

med pyrogen kiseldioxid) för att simulera ett kompositkrut.  

Kompositmaterial blandades med en fyllnadsgrad på 50-70 vikt% fyllmedel. 

Kompositmaterialen utvärderades i dragprov och uppmätt data jämfördes med 

litteraturdata för två NC-baserade krut.  

De två polymerer som blandats med fyllmedel har lägre brottgräns än det ena NC-baserade 

krutet men högre brottgräns än det andra NC-baserade krutet. Brottöjning är lägre hos 

kompositmaterialen än hos båda NC-baserade kruten. E-modulen är betydligt högre för 

kompositmaterialen men där saknas data för ett av de NC-baserade kruten. 

Kompositkruten kan optimeras genom att bearbeta kompositen mekaniskt, tillsätta 

stabilisatorer, mjukgörare eller andra tillsatsämnen och genom att använda ett bi- eller 

trimodalt system av fyllmedlet. 

6.1 Förslag på fortsatta studier 
 Undersöka marknaden efter ytterligare TPE som potentiellt kan passa 

kravspecifikationen. 

 Vidare undersöka kompositmaterial med Engage 8402 och Pearlbond UB410A 

blandat mekaniskt. 

 Genomföra kompressionstest och jämföra dessa med motsvarande data för NC-

baserade krut. 

 Utvärdera mekaniska egenskaper hos kompositmaterialen blandade med bi- eller 

trimodalt fyllmedel. 
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7 Förkortningar 
 

DSC Differentiell svepkalorimetri 

E, E-modul Elasticitetsmodul 

εm Brottöjning 

hexamin Hexametylentetramin 

HMX Cyklotetrametylentetranitramin 

η Viskositet 

NC Nitrocellulosa 

PBX Polymerbundna explosivämnen 

ρ Densitet 

RDX Cyklotrimetylentriamin 

SBS Polystyren-polybutadien sampolymer 

SIS Polystyren-polyisopren sampolymer 

σm Brottgräns 

σy Sträckgräns 

Tg Glastransitionstemperatur 

Tm Smältpunkt 

TNT Trinitrotoluen 

TPE Termoelast 

TPO Polyolefinbaserade termoelaster 

TPU Polyuretanbaserade termoelaster 

Vikt% Viktprocent 
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9 Appendix 
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