
PSU (Polysulfon) is een amorf materiaal met een  
barnsteenkleurige transparantie die wat zijn eigenschap-
pen betreft op PES lijkt. Dit type kunststof met groot  
prestatievermogen bezit een uitgebalanceerde verhouding 
tussen hoge thermostabiliteit, stijfheid, taaiheid en een 
hoge kruipsterkte. 
 
PSU is vlamdovend met een kenmerkende hoge thermische 
oxydatieve bestendigheid. Daarbij is PSU plaat en staf  
geschikt voor rechtstreeks contact met levensmiddelen en 
bestand tegen microgolf, X- en gammastraling. 

Algemene toepassingen 
 

 Machine & medische apparatenbouw 

 Chemische- & voedingindustrie 

 Farmaceutische industrie 

 Elektro- & installatietechniek 

 Fijnmechanische techniek 

 Behuizingen & pomponderdelen 

 Filterramen & filterplaten 

 Computeronderdelen 

 Batterijbehuizingen 

 Oliemeters 

 Medische techniek 

 Steriliseerbare onderdelen in de levensmiddelen- 
techniek (bijvoorbeeld in de melkproductie) 

  

Voordelen van PSU (Polysulfon) 
 

 Hoge langdurige vastheid 

 Hoge taaiheid ook bij lage temperaturen (iets hoger dan 
PES) 

 Zeer goede kruipvastheid en stijfheid over groot  
temperatuurbereik 

 Temperatuur bij continu gebruik tot +160 °C 

 Goede chemische bestendigheid 

 Bestendig tegen UV-, gamma- en röntgenstraling 

 Bestendig tegen hydrolyse en hete stoom 
(steriliseerbaar) 

 Fysiologisch veilig 

 Vlamdovend 

PSU is door zijn hoge langeduursterkte en de geringe  
kruipneiging voorbestemd om te worden toegepast bij  
langdurige blootstellingen. De mechanische eigenschappen 
behoudt PSU voor een breed temperatuurbereik. 
 

PSU GF 30 is in de glasvezelversterkte uitvoering een 
opaak materiaal met verbeterde langdurige vastheden bij 
verhoogde bedrijfstemperaturen . 

thyssenkrupp thyssenkrupp thyssenkrupp 

 Product specificaties 

PSU (Polysulfon) 

        thyssenkrupp                                                                                                       engineering. tomorrow. together. 

Materials Services 
Plastics Belgium 
 

Eddastraat 40, haven 3180 C, 9042 Gent 

1 

Tel:   (+32)  09 – 242 80 30 
Fax:  (+32)  09 – 242 80 39 

E-mail: services.plastics.be@thyssenkrupp.com 
Website: www.thyssenkrupp-plastics.be 



Leveringsvormen:  

Platen √ 

Volstaven √ 

Kleuren: platen staven  

Doorschijnend,  
amberkleurig 

√ √  

Algemene eigenschappen PSU 

Fysiologische veiligheid C   

Dichtheid 1,24 g/cm3 

Wateropname 0,25 % 
  

Mechanische eigenschappen PSU 

Treksterkte 80 N/mm2 

Breukrek 15 % 

Elastiticiteitsmodule 2600 N/mm2 

Slagvastheid z. breuk kJ/m2 

Kerfslagvastheid 5,5 kJ/m2 

Kogeldrukhardheid 155 N/mm2 

Vicat-verwekingstemp. B/50N 195 °C 
 

Thermische eigenschappen PSU 

Temperatuur bij continu gebruik    

maximum bereik + 160 °C 

minimum bereik - 100 °C 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,56 K-1.10-4 

Thermische geleiding bij 20 °C 0,26 W/mK 
  

Elektrische eigenschappen PSU 

Specifieke doorslagspanning 10 16 * cm 

Oppervlakteweerstand 10 14   

Doorslagvastheid 30 kV/mm 

Diëlektriciteitsgetal 106 Hz 3,14   

Diëlektrische verliesfac. 106 Hz 0,001 

  Bewerkingsmogelijkheden:  

Lassen   goed  

Lijmen   beperkt  

Verspanend bewerken   nee  

Waterstraal snijden     

Laserstraal snijden     

Warm buigen     

Koud zetten     

Thermisch vormen     
 

Formaat: 

Platen zijn leverbaar in diktes van 5 t/m 50 mm. 

Staven zijn leverbaar in diam. Van 6 t/m 200 mm. 
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Opslag 

Afhankelijk van temperatuur en vochtopname treden er 
maatveranderingen op. De opslag van halffabricaten op 
bewerkingstemperatuur (rekening houdend met warmte-
uitzetting) kan veel problemen door temperatuurs- 

afhankelijke formaatveranderingen voorkomen. 

 

Bewerkingsvoorschriften 

Thermoplasten laten zich vergeleken met metalen  

eenvoudiger (met minder energie) verspanend bewerken en 
omvormen. 

 

Temperen 

 

Geperste platen zijn in principe spanningsarmer dan  

geëxtrudeerde. Bij complexe contouren (machinebouw) kan 
ook tussentijds temperen tijdens het bewerkingsproces  

uitkomst bieden om spelingen te voorkomen. 

 

Verspanende bewerking 

Doorslaggevend is hier de keuze van de juiste gereedschap-
pen en de juiste zaagcondities. Bij de verspanende  

bewerking is het belangrijk om te letten op een hoge  

snijsnelheid, scherpe gereedschappen, geringe toevoer en 
een goede spaanafvoer. De beste koeling is de warmte- 
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