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Oppfinnelsen angår et ved bestråling herdbart lakkbinde-

middel som er særpreget ved det som er angitt i den karakteriser-

ende del av patentkravet. 

Bindemidlet ifølge oppfinnelsen har en høy værbestandighet. 

Det egner seg derfor som bestanddel i lakker eller malinger som 

påføres overflater av tre, metaller eller plast. 

Bindemidlet kan anvendes direkte som overtrekk, eller det 

kan inngå i lakker eller malinger som dessuten kan inneholde pig-

menter, fyllstoff er, farvestoffer, fortynningsmidler eller oppløs-

ningsmidler. 

For fremstilling av bindemidlet ifølge oppfinnelsen anvendes 

et polysiloxan inneholdende minst to hydroxyl- eller lavalkoxy-

grupper. Med uttrykket polysiloxan er ment en forbindelse inne-

holdende gruppen 
• i i i 

- Si - 0 - Si- eller - C - 0 - Si -
t i i i 

idet de frie valenser er knyttet til en hydrocarbongruppe, en 

hydrocarbonoxygruppe, hydrogen eller en hydroxylgruppe, eller de 

er knyttet til andre siliciumatomer over et oxygenatom. 

For enkelhets skyld omtales polysiloxanene i det følgende 

som "siloxaner". 

Acykliske siloxaner har 3-18 siliciumatomer pr. molekyl med 

tilsvarende oxygenbindinger• De foretrukne siloxaner kan represen-

teres ved følgende generelle formel: 
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X ~ x x 

X—Si—0-- Si—0 —Si—X 

X L X ln X 

hvor n er minst 1, og X er (a) en énverdig hydrocarbongruppe med 

1-8 carbonatomer, fortrinnsvis en C^ til C^-alkylgruppe, eller (b) 

en énverdig hydrocarbonoxygruppe med 1-8 carbonatomer, fortrinns-

vis en C^ til C^-alkoxygruppe, eller (c) en hydroxylgruppe eller 

(d) hydrogen, idet minst to av X-gruppene enten er (b) eller (c) 

og er skilt ved en 

De cykliske siloxaner som anvendes ved fremstilling av 

materialet, inneholder minst 3, fortrinnsvis 6-12, siliciumatonjer 

pr. molekyl med tilsvarande oxygenbindinger. 

Eksempler på cykliske polysiloxaner er: 

X - Si - 0 - Si - X -bro. 

I. X n lSi n0„, hvor 

n = et ulike tall, 

minst 3, 

X =(a) en C^ til Cg-énverdig 

hydrocarbongruppe, for-
8 

trinnsvis en C, til C 1 4-

n' = 2n, og 

n" = n 

alkylgruppe, eller 

(b) en C, til Cfi-énverdig 

hydrocarbongruppe, 

fortrinnsvis en C-̂  

til C^-alkoxygruppe, 

eller 

(c) en hydroxylgruppe, 

eller 

(d) hydrogen - idet minst 

to av X-gruppene,som 

er adskilte ved en 

X - Si - 0 - Si - X -bro 
i i 

er enten (b) eller (c). 
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Et eksempel på dette er: 

\ / Si. 

X " 

\ / x 

- S i — 

II. X .Si 0 • , hvor 
n' n n ' 

n = et ulike tall, 

minst 5, 

n' = n + 3, og 

n" = 6, 6 + 3 eller 

multiplum av 3 

X = 

+ et 

(a) en C^ til Cg-énverdig 

hydrocarbongruppe, for-

trinnsvis en C^ til C^-

alkylgruppe, eller 

(b) en C^ til Cg-énverdig 

hydrocarbonoxygruppe, 

fortrinnsvis en C^ til 

C^-alkoxygruppe, eller 

(c) en hydroxylgruppe,eller 

(d) hydrogen - idet minst 

to av X-gruppene, som 

er adskilte ved en 

Et eksempel på dette er: 

X - Si - 0 - Si - X -bro/ 
i i 

enten er (b) eller (c). 

X 
I 
Si 
I 
0 

| 
0 - Siv. 

I 
0 

X - Si - 0 - Si 
I ! 
X x 

Ov. x 
S i 

x x 
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III. X , Si 0 „ i hvor 
n n n " 

6 eller et multiplum 

av 6, 

8, 8 + 6 , eller 8 + 

et multiplum av 9 

8, 8 + 9 , eller 8 + 

et multiplum av 9 

X = (a)en C, til C0-énverdig 
1 o 

hydrocarbongruppe, for-
trinnsvis en C., til C -

1 4 
alkylgruppe, eller 

(b)en C, til C0-énverdig i. o 
hydrocarbonoxygruppe, 

fortrinnsvis en C^ til 

C^ alkoxygruppe, eller 

(c)en hydroxylgruppe, eller 

(d)hydrogen - .idet minst 

to av X-gruppene, som 

er adskilte ved en 
r f 

X - Si - 0 - Si - X -bro, 
i. i 

enten er (b) eller (c) 

Et eksempel på dette er følgende: 

X. 0 
y 

/ 
S i — 0 — Si \ . 

0 

0 

x 

Si 0 

/ N i l o 
S i — 0 — SIT 

x /-x 
Si 

/ \ x 

x 

eller en kondensasjonsdimer, -trimer eller lignende, dannet under 

avspaltning av vann eller alkohol. 

IV. X .Si 0 „ , hvor 
n1 n n 

n = et like tall, 

minst 4, 

n' = n + 4, og 

n" = 4 , 4 + 3 , eller 4 + et 

multiplum av 3 

X = (a) en C" til Cc-énverdig 1 o 
hydrocarbongruppe,for-

trinnsvis en C^ til 

C4-alkylgruppe, eller 

(b) en C^ til Cg-énverdig 

hydrocarbonoxygruppe, 

fortrinnsvis en C^ til 

C4-alkoxygruppe, eller 
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(c) en hydroxylgruppe, 

eller 

(d) hydrogen - idet minst 

to av gruppene, som er 

adskilte ved en 

X - Si - 0 - Si - X -bro, 
i i 

enten er (b) eller (cl. 

Et eksempel på dette er følgende formel: 

nX 
I 

X - Si 
I 
0 
i 

X - Si 

I 
X 

hvor m er 0 eller et helt tall. 

V. Xn,SinOn„ , hvor 

n = et like tall, 

minst 8, 

n1 = n + 2, og 

n" = 11, 1 1 + 3 , eller 11 + 

et multiplum av 3 

X = (a) en C, til C0-énverdig i ° 

hydrocarbongruppe,for-

trinnsvis en C^ til 

C^-alkylgruppe,eller 

(b) en C^ til Cg-énverdig 

hydrocarbonoxygruppe, 

fortrinnsvis en C^ til 

C4~alkoxygruppe,eller 

(c) en hydroxylgruppe, 

eller 

(d) hydrogen - idet minst 

en av X-gruppene, som 

er adskilt ved en 
i i 

X - Si - 0 - Si - X-bro, 

i i 

enten er (b) eller (c) 
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Et eksempel på dette er følgende formel: 

.Si 

X 

I 

Si 

0 •o I 

. I 
x 

•Si-x 

-Si 
I 
X 

x 
-Si 

X 

x 

hvor m er et helt tall. 

Det er kjent forskjellige metoder for fremstilling av 

siloxaner. Disse omfatter kontrollert hydrolyse av silaner, 

polymerisering av et lavmolekylært siloxan, omsetning av silicium-

tetraklorid med en alkohol etc. Fremstilling av siloxaner og 

deres innføring i organiske harpikser er beskrevet i US patent-

skrifter nr. 3154597, 3074904, 3044980, 3044979, 3015673, 2996479, 

2973287, 2937230 og 2909549. 

Det er også kjent at hydroxy- og methoxy-funksjonelle 

siloxaner av denne art kan anvendes i strålingsherdbare bindemid-

ler, se f.eks. norsk patentskrift nr. 125.853, svensk patentskrift 

nr. 344.182 og US patentskrift nr. 3.437.512. Siloxanene inngår 

imidlertid her som diol-byggestener i umettede polyestere, sammen 

med andre dioler. I disse polyestere blir molekylvekten ofte 

temmelig høy, hvilket fører til uønsket høy viskositet. 

Ifølge denne oppfinnelse kombineres de funksjonelle siloxaner 

med umettede syregrupper ved hjelp av gruppenes hydroxyfunksjonal-

itet, altså ved forethring, og da disse bindinger er mer stabile, 

oppnås øket værbestandighet. Det er riktignok allerede kjent at 

forethringsprinsippet gir bedre værbestandighet enn forestrings-

prinsippet, se norsk patentskrift nr. 133326. 

Det er også i og for seg kjent å forethre OH-holdige 

siloxaner med hydroxyethyl-methacrylat, se eksempel 1 og 2 i fransk 

patentskrift nr. 1.52 2.607. Det kondensat man her fremstiller, 

copolymeriseres imidlertid med acrylamid og andre lavmolekylære 

monomerer, og den fremstilte lakk herdes på konvensjonell måte 

ved innbrenning. 

Den hydroxylbærende ester som inngår i det for.ethringspro-
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dukt som anvendes ifølge oppfinnelsen, er fortrinnsvis en mono-

hydroxyalkylester av en monocarboxylsyre. De foretrukne hydroxy-

estere er acrylater og methacrylater, idet de gir en alkenisk 

umettethet mellom de endestilte carbonatomer og er lett polymeriser-

bare ved forholdsvis små strålingsdoser. Eksempler på slike for-

bindelser er: 

2-hydroxyethyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxybutyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxyoctyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxydodecanyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-klorpropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-acryLoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-methacryloxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-allyloxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-cinnamylpropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-fenoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(o-klorfenoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(p-klorfenoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(2,4-diklorfenoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-acetoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-propionoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-kloracetoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-dikloracetoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-trikloracetoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-benzoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(o-klorbenzoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(p-klorbenzoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(2,4-diklorbenzoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(3,4-diklorbenzoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3r(2,4,6-triklorfenoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(2,4,5-triklorfenoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(o-klorfenoxyacetoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-fenoxyacetoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(p-klorfenoxyacetoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(2,4-diklorfenoxyacetoxy)propyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-(2,4,5-triklorfenoxyacetoxy)propyl-acrylat eller 
methacrylat 

2-hydroxy-3-crotonoxypropyl-acrylat eller methacrylat 

2-hydroxy-3-cinnamyloxypropyl-acrylat eller methacrylat 
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3-acryloxy-2-hydroxypropyl-acrylat eller methacrylat 

3-allyloxy-2-hydroxypropyl-acrylat eller methacrylat 

3-klor-2-hydroxypropyl-acrylat eller methacrylat 

3-crotonoxy-2-hydroxypropyl-acrylat eller methacrylat 

Foruten acrylater og methacrylater kan det også anvendes 

cinnamater eller crotonater. 

Den bestråling som anvéndes må ha en energi av 5000 elektron-

volt eller derover. Det anvendes fortrinnsvis en gjennomsnittlig 

energi av 100 000 - 500 000 elektronvolt. Det foretrekkes å anvende 

minst 25 000 elektronvolt pr. 25 mm avstand mellom strålingskilden 

og gjenstanden dersom rommet mellom disse er fylt med luft. Mel-

lomrommet kan om ønsket isteden være oxygenfritt og inneholde en 

inert gass, som nitrogen eller helium. 

Overtrekksmaterialet herdes fortrinnsvis ved en forholdsvis 

lav temperatur, som regel mellom 20°C og 70°C. Bestrålingsenergien 

tilføres i doser av 0,1 - 100 Mrad pr. sekund, idet den gjenstand 

som er forsynt med overtrekket, føres gjennom strålen, hvorved den 

mottar en samlet dose av 0,5 - 100, fortrinnsvis 5 - 15,Mrad. Over-

trekket eller filmen omdannes ved elektronbestråling til et meget 

fast sittende, slite- og værbestandig overtrekk. 

Forkortelsen Mrad betyr 1000000 Rad, og 1 Rad er en strål-

ingsdose som gir en absorpsjon av 100 erg energi pr. g absorberende 

stoff, f.eks. overtrekk. Elektronstrålene kan avgis av en lineær 

elektronakselerator som kan avgi et likestrømspotensial av den 

ovenfor angitte størrelse. I et slikt apparat avgis elektronene 

som regel fra en varm glødetråd, og de akselereres gjennom en 

jevn spenningsgradient. Elektronstrålen som kan ha en diameter 

av 3 mm ved avgivelsen, spres derefter til en vifteformet stråle 

som føres gjennom et metallvindu, f.eks. av en magnesium-thorium-

legering, aluminium, en legering av aluminium og en mindre mengde 

kobber eller et lignende materiale, med en tykkelse av ca. 0,08 mm. 

Uttrykket vinylmonomerer skal betegne monomere forbindelser 

som inneholder en av de følgende grupper: 

H H CH3 H 

- C = C - H eller -C = C - H 
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, og allylforbindelser omfattes ikke av denne gruppe. Eksempler 

på,slike vinylmonomerer er estere av énverdige alkoholer med 1-8 

carbonatomer og acryl- eller methacrylsyre, f.eks. ethylacrylat, 

ethylmethacrylat, butylacrylat, butylmethacrylat, octylacrylat og 

2-ethylhexylacrylat. Alkoholer med flere carbonatomer, f.eks. 

9-15 carbonatomer, kan også anvendes for fremstilling av slike 

acrylater og methacrylater. Umettede hydrocarbonmonomerer, f.eks. 

styren eller alkylerte styrener, som vinyltoluen, a-methylstyren 

eller lignende, kan anvendes hver for seg eller sammen med acryl-

ater og methacrylater. Slike blandinger kan også inneholde andre 

vinylmonomerer, som f.eks. acrylonitril, acrylamid, N-methylol-

acrylonitril, vinylklorid og vinylacetat. 

Vanlige epoxyharpikser har en god kjemisk bestandighet over-

for alkalier, meget gode vedheftningsegenskaper og en god hårdhet 

og fleksibilitet. Derimot er deres værbestandighet og bestandig- ' 

het overfor vann ikke særlig god. Slike overtrekk herdes som 

regel ved anvendelse av polyaminer, organiske syrer eller anhydrider. 

Herdetiden varierer fra 2 minutter til flere timer. I motsetning 

hertil kan alkenisk umettede epoxyharpikser herdes under tverr-

binding med andre alkenisk umettede stoffer i løpet av få sekunder 

ved værelsetemperatur ved hjelp av elektronbestråling. 

De umettede epoxyharpikser som anvendes i materialet ifølge 

oppfinnelsen, kan være fremstilt ved omsetning av et diepoxyd med 

en a,3-alkenisk umettet carboxylsyre. Umettetheten kan også inn-

føre s ved omsetning av diepoxydet med et anhydrid av en a,B~alken~ 

isk umettet carboxylsyre eller en monohydroxyester av en slik syre, 

idet den sistnevnte fortrinnsvis anvendes i overskudd. Fremstil-

lingen av slike diepoxyder er beskrevet i "Modern Surface Coatings" 

av Paul Nylen og Edward Sunderland, 1965, Library of Congress 

Catalog Card Number 65-28344, side 197-208. Disse som utgangs-

materialer anvendte polymerer eller forpolymerer kan være enten 

av epiklorhydrin-bisfenol-typen eller av epiklorhydrin-polyalkohol-

typen. Et stort antall slike polymerer er tilgjengelig i handelen. 

Fremstillingen av epoxyharpikser er også beskrevet i US patent-

skrifter nr. 2467171, 2538072, 2558959 og 2694694 og andre steder 

i litteraturen. Det er gunstig at den polymer som anvendes som 

utgangsmateriale, har en molekylvekt av minst 320 og under 10 000, 

fortrinnsvis 380-3800. Epoxyharpiksene med umettede grupper som 

anvendes for fremstilling av overtrekksmaterialet ifølge opp-
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finnelsen, kan ha en molekylvekt av over 370, fortrinnsvis 500-

4000, og kan'inneholde 0,5 - 5, fortrinnsvis 1-3,5, umettede 

enheter pr. 1000 enheter molekylvekt. 

Detumettede diurethan er dannet ved omsetning av et diiso-

cyanat med en hydroxyester av en alkenisk umettet carboxylsyre. 

Eksempler på diisocyanater som egner seg for dette formål er: 

2,4-tolylen-diisocyanat, 2,6-tolylen-diisocyanat, 1,3-xylylen-

diisocyanat, 1,4-xylylen-diisocyanat, 1,5-nafthalen-diisocyanat, 

m-fenylen-diisocyanat, p-fenylen-diisocyanat, hexamethylen-diiso-

cyanat, 3,3'-dimethyl-4,4'-difenylmethan-diisocyanat, 4,4'-difenyl-

methan-diisocyanat, 3,31-dimethylbifenylen-diisocyanat, 4,4'-

bifenylen-diisocyanat, 3,3'-dimethoxy-4,4'-bifenylen-diisocyanat, 

duren-diisocyanat, l-fenoxy-2,4-fenylen-diisocyanat og 1-tert-butyl-

2,4-fenylen-diisocyanat. Det kan av og til være gunstig å anvende 

klorholdige diisocyanater,"f.eks. l-klor-2,4-fenylen-diisocyanat. 

Det er gunstig å sette den umettede ester til diisocyanatet 

under stadig omrøring. Esteren kan være oppløst i et inert opp-

løsningsmiddel, og reaksjonsblandingen holdes fortrinnsvis under 

en inert atmosfære, f.eks nitrogen, mens reaksjonen foregår. Til-

setningen gjøres fortrinnsvis med en slik hastighet at temperaturen 

på grunn av varmeutviklingen ikke overstiger 32°C. Reaksjonen 

forløper mellom isocyanatgruppene (-NCO) i diisocyanatet og hydroxyl-

gruppene (-OH) i hydroxyesterne mens dobbeltbindingen ikke på-

virkes. Reaksjonen er eksoterm og selvstartende. Det bør anvendes 

et overskudd av esteren. Den dannede alkenisk umettede harpiks 

kan ha en gjennomsnittlig molekylvekt av 500 - 25 000, fortrinns-

vis 1000 - 15 000. 

Ifølge en ytterligere utførelsesform kan det umettede siloxan 

være kombinert med en a, |3-alkenisk umettet copolymer av vinyl-

monomerer og med en molekylvekt av 1000 - 50 000, fortrinnsvis 

3000 - 10 000. 

Slike polymerer kan være fremstilt ved copolymerisering av en 

mindre mengde glycidylmethacrylat og en større mengde av minst to 

vinylmonomerer bestående av styren, estere av acrylsyre eller 

estere av methacrylsyre, som derefter er omsatt med acrylsyre eller 

methacrylsyre. Istedenfor styren kan det anvendes andre vinyl-

hydrocarboner, f.eks. a-methylstyren eller vinyltoluen. Den opp-

rinnelige copolymer kan også inneholde små mengder acrylsyre eller 
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methacrylsyre. 

Polymeren kan også være dannet ved omsetning av en umettet 

glycidylether med to eller flere forskjellige vinylmonomerer, hvor-

efter den dannede polymer omsettes med allylalkohol. 

Polymerent kan isteden være dannet ved omsetning av en allyl-

alkohol med to eller flere forskjellige vinylmonomerer, hvorefter 

den dannede polymer kan være omsatt^med en allylglycidylether. \ 

Por dette kan det anvendes en allylalkohol inneholdende 3-10 

carbonatomer, f.eks. allylalkohol, 2-methyl-2-propen-l-ol, cinnamyl-

alkohol (3-fenyl-2-propen-l-ol) og 2-fenyl-2-propen-l-ol. De oven-

for angitte alkoholer kan ha alkylsubstituenter, hvorved antallet 

carbonatomer pr. molekyl kan økes til ca. 14. 

Allylglycidylethere som anvendes ved fremstilling av de 

ovenfor angitte polymerer, har som regel 6-13 carbonatomer. De kan 

imidlertid inneholde inntil 17 carbonatomer dersom etheren er dan-

net av en alkohol med 14 carbonatomer og 1 klorhydrin. Eksempler 

på dette er allylglycidylether, 1-butenglycidylether og glycidyl-

ethere dannet av de ovenfor angitte allylalkoholer. Slike ethere 

kan fremstilles på kjent måte fra alkoholene med epiklorhydrin i 

overensstemmelse med Williamsons syntese. 

De her angitte copolymerer er kjent fra det foranliggende 

norske patentskrift nr. 133326. 

Polymeren kan isteden være dannet ved copolymerisering av to 

eller flere vinylmonomerer som i det minste omfatter en hydroxyl-

holdig monomer som er omsatt med et acylhalogenid. Polymeren kan 

isteden være dannet ved omsetning av en styren-allylalkohol-

copolymer med methacrylylklorid eller acrylylklorid. 

Ifølge en ytterligere utførelsesform kan polymeren være 

dannet ved omsetning av et delvis hydrolysert polyvinylacetat, 

styrenvinylacetat-copolymerisat eller ethylen-vinylacetat-co-

polymerisat med methacrylylklorid eller acrylylklorid. 

Polymerer av den ovenfor angitte type har et skjelett be-

stående av en carbonkjede med sidekjeder inneholdende dobbelt-

bindinger. De umettede sidegrupper er skilt fra carbonkjeden 

ved minst en ester-eller etherbro. 
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Eksempel 1 

(a). Fremstilling av siloxan-bestanddelen, 

Reaktanter Vektdeler 

Methoxyfunksjonelt acyklisk siloxan^ 178 

Hydroxyethyl-methacrylat f 118. 

Tetraisopropyl-titanat 0,3 2 

Hydrokinon . 0,06 

^ et kommersielt tilgjengelig methoxylert delvis hydrolysat av 

monofenyl- og fenylmethyl-silaner (kondensert dimethyltrifenyl-

trimethoxysiloxan) med følgende typiske egenskaper: 

Gjennomsnittlig molekylvekt 750 - 8 50 

Gjennomsnittlig antall siliciumatomer 5 - 6 
pr. molekyl 

Gjennomsnittlig antall methoxygrupper 3 - 4 
pr. molekyl 

Siloxanet og det hydrokinonholdige methacrylat ble oppvarmet 

til 100°C i en kolbe forsynt med et destillasjonsforlag. Titanat-

katalysatoren ble tilsatt og temperaturen øket til 150°C i løpet 

av 3 timer under avdestillering av methanol. Den avkjølte reaksjons-

blanding hadde en viskositet av 0,6 stoke ved 25°C. 

(b) Fremstilling av den umettede epoxyharpiks: 

En epoxydpolymer ble fremstilt som følger: til en 2000 ml 3-halset 

kolbe forsynt med omrører, skilletrakt, termometer og nitrogeninn-

føringsrør, ble det tilsatt 1 mol 2,3-butandiol (91,12 g) og 4 mol 

epiklorhydrin (370 g). Temperaturen ble holdt ved 110°C mens 2 mol 

natriumhydroxyd (80 g) ble dråpevis tilsatt i form av en 30% vandig 

oppløsning. Tilsetningshastigheten ble regulert slik at reaksjons-

blandingen ble holdt nøytral. Efter ca. 3 timer ble det organiske 

lag fråskilt, tørket, destillert og polymeren utvunnet. Produktet 

hadde følgende generelle formel: 
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Formel 1 

0 H H CH H OHH H CH, H 0 
/\ i M M I li 3 I /\ 

H-C-C-C- O-C-C-O-C-C-C- O-C-C-O-C-C-C-H 
M I || I I I | M l 
H H H [_CH3H H H ^ CH3H H H H 

Til 210 g av denne polymer ble det tilsatt 86 g methacrylsyre 

inneholdende 0,1 g hydrokinon. Blandingen ble oppvarmet til 140°C 

i 20 minutter under omrøring i en nitrogenatomsfære og derefter av-

kjølt til værelsetemperatur, dvs. 26°C. Den dannede umettede poly-

epoxydpolymer hadde følgende strukturformel: 

Formel 2 

H OH H 
i i i 

H-C-C -C-
I I I 

O H H 
I 
C=0 

C-CH^ 

H CH3 H OH - H 

O-C -C-O-C-C -C-
I I I I t 

L CH3 H H H 

CH3 H H OH H 
I I I I I 

O-C -C-O-C-C— C-H 
i » 

0 H CH^ H 

o=c 
I 

H-C-C 
II 

CH, CH, 

Det ble fremstilt to overtrekk som i form av en film med en 

tykkelse av ca. 0,05 mm ble påført metallplater bestående av 75 x 

125 mm fosfaterte stålplater, og overtrekket ble herdet ved bestrål-

ing i en nitrogenatmosfære. 

(c) Fremstilling av malingen 

Bestanddeler Vektdeler 

Siloxan/methacrylester-produkt 

ifølge (a) ovenfor 10 

Epoxyharpiks (formel 2) 15 

Methylmethacrylat 3 

Denne maling ble påført en metalloverflate i en tykkelse åv 

ca. 0,025 mm og herdet til en hård film under følgende bestrålings-

betingelser: 
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Elektronstrålepotensial 

Elektronstrålestrøm 

Dose 

Atmosfære 

Avstand mellom gjenstand og 
strålingskilde 

270 . kV 

25 milliampere 

15 Mrad 

nitrogen 

25 cm 

Eksempel 2 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 1 ble gjentatt med den for-

andring at det istedenfor den der anvendte epoxyharpiks ble an-

vendt en rekke forskjellige, kommersielt tilgjengelige epoxy-

harpikser av bisfenol-A-epiklorhydrin-typen som kan representeres 

ved den følgende formel^ 

H H H 
• i • 

H-C-C-C-
\/ ' 
0 H 

- 0 -

CH. 
i -

-C 
i 

CH, 

H H H 
I I 1 

-o -c - - c - c -
I I I 

OH H H 

- 0 -

CH H H H 
' • * * 

•c ̂ QKO-C-C-C-H 

CH. H 0 

Den anvendte harpiks hadde følgende typiske egenskaper: 

Vare- ^Smelte- Visko- Epoxyd Ekviva- Molekyl- n i formel 
merke område sitet ekviva- lent- vekt (3) 
(1) °C i poise lens vekt middel middel-

ved 25°C (2) (3) verdi 

Epon fly- 100-150 175-210 85 380 
828 tende 

3,8-9,0(4) Epon fly- 3,8-9,0(4) 225-290 105 470 0,5 
834 - tende 

0,8-l,7(5) Epon 64-76 0,8-l,7(5) 450-525 "130 900 2,0 
1001 

4,3-6,3(5) Epon 95-105 4,3-6,3(5) 870-1,025 175 1400 3,7 
1004 

17,5-27,0(5) Epon 125-132 17,5-27,0(5) 1650-2050 190 2900 8,8 
1007 

Epon 140-155 36,2-98,5(5'2400-4000 200 3750 12,0 

1009 

(1) Shell Chemical Co. I Europa er varemerket "Epikote". 

(2) Gram harpiks inneholdende 1 g -ekvivalent epoxyd 

(3) Gram harpiks som kreves for å forestre 1 mol monobasisk syre, 
f.eks. 280 g C18-fettsyre. 
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(4) Tilgjengelig som en'70% oppløsning i butyl-carbitol. 

(5) Tilgjengelig som en 40% oppløsning i butyl-carbitol. 

Eksempel 3 

Fremgangsmåtæ ifølge eksempel 2 ble gjentatt med den for-

andring at epoxyharpiksene ble omsatt med methacrylsyre istedenfor 

acrylsyre. 

Eksempel 4 

Fremgan^småtei ifølge eksemplene 1-3 ble gjentatt med den for-

andring at siloxanbestanddelen ble fremstilt fra de følgende be-

standdeler: 

Reaktanter Vektdeler 

HydroxyfunksjoneJt cyklisk siloxan^' 200 

Hydroxyethylmethacrylat 71 

Hydrokinon 0,1 
i 

Xylen, oppløsningsmiddel 116 

(1) kommersielt tilgjengelig hydroxyfunksjonelt, cyklisk poly-

siloxan med følgende typiske egenskaper: 

Hydroxyinnhold, Dean Stark 

prosent kondenserbart " 

prosent fritt 0,5 

Gjennomsnittlig molekylvekt .1600 

Kombinasjonsvekt 400 

Brytningsindeks 1,531 til 1,539 

Mykningsmiddel, Durran's 

kvikksølvmetode, F 200 

Ved 60% faststoff i xylen 

Egenvekt ved 25°C 1,075 

Viskositet ved 25°C, centipoise 33 

Gardner-Holdt A - 1 

(Dette polysiloxan er også anvendt i norsk patentskrift nr. 125853 

og i US patentskrift nr. 3437512, begge steder eksempel 1). 

Fremgangsmåte: 

Siloxanet, methacrylatet, xylenet og hydrokinonet ble inn-

ført i en 3-halset kolbe forsynt med mekanisk omrører, et termo-

meter, et nitregeninnføringsrør og en Barrett-felle.. Denne opp-
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løsning ble oppvarmet i 3 0 minutter til 138°C under tilbakeløps-

destillering. Nitrogen ble boblet gjennom reaksjonsblandingen 

under hele prosessen. Det som biprodukt dannede vann ble lang-

somt fjernet mens temperaturen gradvis ble hevet til 14 6°C. Efter 

5 timer ble det oppsamlet 8,5 ml vann, og dette viste at reak-

sjonen var avsluttet. Xylenet ble avdampet under redusert trykk. 

Eksempel 5 

Premgangsmåten ifølge eksempel 1 ble gjentatt med den for-

andring at det anvendte polysiloxan for dannelse av a,|3-olefinisk 

umettet siloxan var et methoxylert delvis hydrolysat av mono-

fenyl- og fenylmethylsilåner bestående hovedsakelig av dimethyl-

trif enyltrimethoxytrisiloxaner med følgende typiske egenskaper: 

Gjennomsnittlig molekylvekt 470 

Kombinasjonsvekt 155 

Egenvekt ved 25°C 1,105 

Viskositet ved 25°C i centistoke 13 

(Dette polysiloxan er også anvendt i norsk patentskrift nr. 125853, 

eksempel 3.) 

Eksempel 6 

Det ble fremstilt en pigmentert maling ved blanding av 75 

vektdeler siloxan-plus-umettet-ester fra eksempel 4 og 150 vekt-

deler titandioxydpigment og 20 vektdeler methylmethacrylat. 

Blandingen ble formalt i en kulemølle med glasskuler i 30 minutter. 

Forblandingen ble fortynnet med ytterligere 7 5 vektdeler av den 

umettede siloxanester, og 65 vektdeler av denne blanding ble for-

tynnet med 35 vektdeler av en ekvimolekylær blanding av styren 

og methylmethacrylat. Denne blanding ble satt til 35 vektdeler 

methylmethacrylat og 65 vektdeler av den umettede epoxyester 

fra eksempel 1. Malingen ble påført overflater av metall, tre og 

ABS-polymer i en tykkelse av 0,04 mm og herdet med en elektron-

stråle under de i de ovenstående eksempler angitte betingelser. 

Det ble oppnådd utmerkede resultater. 

Eksempel 7 

Det ble fremstilt et polyurethan fra 44,08 vektdeler 2-hydroxy-

ethylmethacrylat og 27,00 vektdeler tolylendiisocyanat inneholtSende 

8 0% 2,4-tolylendiisocyanat og 20% 2,6-tolylendiisocyanat. Diiso-
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cyanatet ble dråpevis satt til methacrylatet under omrøring i en 

nitrogenatmosfære. Tilsetningshastigheten ble valgt slik at bland-

ingen på grunn av varmeutviklingen oppnådde en temperatur av høyst 

32°C. Omrøringen ble fortsatt i ytterligere 1 time efter at til-

setningen var avsluttet, og blandingen fikk henstå i 16 timer ved 

værelsetemperatur. 

75 vektdeler av det således dannede polyurethan ble blandet 

med 25 vektdeler av den ifølge eksempel 1 fremstilte, umettede 

siloxan-plus-ester, og blandingen ble fortynnet med xylen for å 

oppnå en passende utstrykningskonsistens. Blandingen ble påført 

metalloverflater i en lagtykkelse av ca. 0,025 mm. Xylenet ble 

fordampet og overflatelaget påvirket med en elektronstråle under 

følgende betingelser: 

Elektronstrålepotensial 295 kV 

Elektronstrålestrøm 25 milliairtpere 

Dose 15 Mrad 

Atmosfære nitrogen 

Resultatet var utmerket. 

• Eksempel 8 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 7 ble gjentatt med den for-

andring at det ble anvendt 50 vektdeler siloxan-plus-umettet-

ester, 25 vektdeler polyurethan og 50 vektdeler av en ekvimolekylær 

blanding av styren og methylmethacrylat under utelatelse av 

xylenet. Blandingen ble benyttet for utstrykning på en overflate 

av metall, tre eller ABS-polymer i en tykkelse av 0,03 mm, og 

overtrekket ble herdet på den i eksempel 7 angitte måte inntil det 

ble oppnådd en klebefri filnu 

Eksempel 9 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 8 ble gjentatt med den 

forandring at den umettede harpiks var en copolymer av vinyl-

monomerer. Denne harpiks ble fremstil-t som følger: 

600 vektdeler xylen ble innført i en kolbe forsynt med om-

rører, tilsetningstrakt, termometer, nitrogeninnføringsrør og til-

bakeløpskondensator Xylenet ble oppvarmet til koking og nitro-

genet boblet gjennom oppløsningen under oppvarmingen og hele reak-

sjonen. En blanding av 196 vektdeler methylmethacrylat, 333 vekt-
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deler ethylacrylat, 71 vektdeler glycidylmethacrylat og 6 vekt-

deler azobisisobutyronitril ble med jevn hastighet satt til den 

kokende oppløsning i løpet av 2 timer. Polymeriseringskataly-

satoren utgjorde 10 vektdeler pr, 1000 vektdeler vinylmonomer. 

.Blandingen ble kokt inntil omdannelsen av monomer til polymer var 

over 97% (6-16 timer). Derefter ble 0,12 vektdeler hydrokinon, 

42 vektdeler methacrylsyre for omsetning med resterende epoxy-

grupper i polymeren og 0,9 6 vektdeler triethylamin som virket 

som katalysator, tilsatt. Denne forestringsreaksjon ble utført 

ved koketemperatur inntil det ble oppnådd en 80% forestring 

(bestemt ved syretallét). Xylenet ble avdampet ved vakuumdestil-

lasjon og polymeren oppløst i methylmethacrylat slik at vektfor-

holdet mellom polymer og oppløsningsmiddel var 2. 

Eksempel 10 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 8 ble gjentatt med den for-

andring at den umettede harpiks var en epoxyharpiks som ble frem-

stilt på følgende måte: 

1 mol 2,3-butandiol (91,12 vektdeler) og 4 mol epiklorhydrin 

(370 vektdeler) ble satt til en 2000 ml 3-halset kolbe forsynt 

med omrører, skilletrakt, termometer og nitrogeninnføringsrør. 

Temperaturen ble holdt ved 110°C mens 2 mol natriumhydroxyd 

(-80 vektdeler) dråpevis ble tilsatt som en 301 vandig oppløsning. 

Tilsetningshast.igheten ble regulert slik at reaksjonsblandingen 

ble holdt nøytral. Efter ca. 3 timer ble det organiske lag frå-

skilt, tørket og destillert og en polymer utvunnet. Til 210 g av 

denne polymer ble det tilsatt 86 vektdeler methacrylsyre inne-

holdende 0,1 vektdel hydrokinon. Blandingen ble under omrøring 

i en nitrogenatmosfære oppvarmet til 14 0°C i 20 minutter og der-

efter avkjølt til vaerelsetemperatur, dvs. 26°C. 

Eksempel 11 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 8 ble gjentatt med den for-

andring at det i eksempel 4 fremstilte umettede siloxan ble an-

vendt. 

Eksempel 12 : 

15 vektdeler av acrylcopolymeren ifølge eksempel 9 ble blan-

det med 10 vektdeler siloxan-plus-umettet-este* som fremstilt 

ifølge eksempel 1 og 2,5 vektdeler methylmethacrylat og bland-
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ingen utstrøket på en ståloverflate. Overtrekket ble herdet under 

de samine betingelser som angitt i eksempel 1. 

v 
Eksempel 13 

Fremgangsmåten if-ølge eksempel 12 ble gjentatt med den for-

andring at copolymeren ble fremstilt på følgende måte:. 

100 vektdeler xylen ble innført i en reaksjonsbeholder for-

synt med tilbakeløpskondensator, termometer, omrører og skille-

trakt og oppvarmet til 100-120°C. Det ble derefter fremstilt .en 

blanding av 38,8 vektdeler ethylacrylat, 23,2 vektdeler methyl-

methacrylat, 37,0 vektdeler allylglycidylether og 1,0 vektdel 

benzoylperoxyd, og denne blanding ble langsomt satt til reaksjons-

beholderen i løpet av 4 timer gjennom en skilletrakt. Reaksjons-

blandingen ble holdt ved den angitte temperatur i .1-2 timer efter 

avsluttet tilsetning og derefter avkjølt til værelsetemperatur. 

Et polymert bindemiddel ble fremstilt i et annet reaksjons-

trinn på følgende måte: 

En oppløsning av 30,4 vektdeler allylalkohol og 0,2 vekt-

deler kaliumhydroxyd ble satt til den ovenfor angitte copolymer 

ved værelsetemperatur. Blandingen ble derefter oppvarmet til en 

temperatur av 100-120°C. Denne temperatur ble opprettholdt i 7 

timer, hvorefter blandingen ble avkjølt. Reaksjonsblandingen ble 

oppvarmet til ca. 60°C og xylenet og overskudd av reagens fjernet 

ved vakummdestillasjon. 

Styren og hydrokinon ble ved en temperatur av ca. 60°C satt 

til polymeren for dannelse av en filmdannende oppløsning med 

følgende sammensetning: 

66,66 vektdeler polymer fra det ovenfor angitte annet trinn, 

33,27 vektdeler styren og 0,07 vektdel hydrokinon. 

Eksempel 14 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 12 ble gjentatt med den for-

andring at copolymeren ble fremstilt på følgende måte: 

100 vektdeler xylen ble innført i en reaksjonsbeholder for-

synt med tilbakeløpskondensator, termometer, omrører og skille-

trakt og oppvarmet til 100-120°C. Det ble frestilt en blanding 

av 39 vektdeler ethylacrylat, 24 vektdeler methylmethacrylat, 36 

vektdeler allylalkohol og 1 vektdel benzoylperoxyd, og denne 



134803 20 

blanding ble i løpet av 4 timer satt til den oppvarmede xylen. 

Reaksjonsblandingen ble holdt på denne temperatur i 1 - 2 timer 

efter avsluttet tilsetning og derefter avkjølt til værelsetem-

peratur. 

Det ble i et annet reaksjonstrinn dannet et bindemiddel på 

følgende måte: 

En oppløsning av 30,8 vektdeler allylglycidylether og 0,2 

vektdelér kaliumhydroxyd ble 'satt til den i trinn 1 dannede co-

polymer ved værelsetemperatur. Blandingen ble derefter oppvarmet 

til 100-120°C. Denne temperatur ble opprettholdt i 7 timer, hvor-

efter blandingen ble avkjølt. Reaksjonsblandingen ble derefter 

oppvarmet til ca. 60°C og xylen og overskudd av reagens fjernet 

ved vakuumdestillasjon. 

67 vektdeler av den i trinn 2 dannede polymer ble ved en 

temperatur av ca. 60°C blandet med 32,93 vektdeler styren og 

0,07 vektdel hydrokinon. 

Eksempel 15 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 12 ble gjentatt med den for-

andring at copolymeren ble fremstilt på følgende måte: 

30 vektdeler benzoylperoxyd ble oppløst i en blanding av 

4.00 vektdeler methylmethacrylat, 400 vektdeler ethylacrylat og 

195 vektdeler hydroxyethylmethacrylat i 500 vektdeler toluen. 

Denne oppløsning ble i løpet av 7 timer gradvis satt til 500 vekt-

deler kokende toluen, og reaksjonsblandingens sluttemperatur var 

,138-140°C. Kokingen ble fortsatt i ytterligere 3 timer, hvor-

. efter oppløsningen ble avkjølt. 

500 vektdeler av den fra trinn 1 dannede oppløsning ble 

oppvarmet til 60°C, og en oppløsning av 33,8 vektdeler acryl-

klorid i 30 vektdeler toluen ble dråpevis tilsatt i løpet av 4 

timer mens temperaturen ble øket til ca. 9 0°C. Efter oppvarming 

i ytterligere 2,5 time ble det ved infrarød analyse av oppløs-

ningen, som utgjorde en rest på 14% fastslått at Gardner-Holdt-

viskositeten var B-C. Denne oppløsning ble vakuumdestillert ved 

under 100 mm Hg og en temperatur av 70°C og polymeren utvunnet. 
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Et eksempel på dette er: 

Fremgangsmåten Ifølge eksempel 12 ble gjentatt med den for-

andring at copolymeren ble fremstilt på følgende måte: 

100 vektdeler av en styren-allylalkohol-copolymer inneholdende 

21,4 vektdeler allylalkohol og med en gjennomsnittlig molekylvekt 

av ca. 1620 og 0,1 vektdel hydrokinon ble oppløst i toluen og opp-

varmet til 90°C, og 41,8 vektdeler methacrylylklorid i toluen ble 

i løpet av l't.ime dråpevis tilsatt. Oppvarmingen ble fortsatt 

inntil temperaturen var steget til. toluenets kokepunkt og inntil 

gassutviklingen hadde opphørt, og dette krevde ytterligere 5 

timer. En infrarød analyse ga et hydroxylinnhold av 10%." Opp-

løsningen ble destillert ved redusert trykk under anvendelse av 

en vannstrålepumpe. 

Eksempel17 

Fremgangsmåten ifølge eksempel 12 ble gjentatt med den for-

andring at copolymeren ble fremstilt på følgende måte: 

250 vektdeler av en 25% oppløsning av oppløsningsmiddel-

polymerisert polyvinylacetat i en blanding av 8 5% toluen og 15% 

methanol ble innført i en 1-liter kolbe som var utstyrt for 

destillasjon, omrøring og dråpevis tilsetning. Polyvinylacetatet 

ble hydrolysert til et innhold av 3,5% hydroxyl. Methanolen ble 

azeotropisk avdestillert sammen med en del toluen, og mer toluen 

ble tilsatt for opprettholdelse av det samme volum. Efter full-

stendig fjernelse av methanolen ble oppløsningen kokt, og 16 

vektdeler methacrylylklorid i 20 vektdeler tørt dioxan ble i 

løpet av 0,5 time dråpevis tilsatt. Oppvarmingen ble fortsatt 

i ytterligere 4 timer. Toluenet ble tilsatt under destillasjon 

og overskudd av syreklorid og overskudd av toluen fjernet ved 

redusert trykk dannet ved anvendelse av en vannstråleluftpumpe. 

Den dannede harpiks ble utvunnet. 
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P a t e n t k r a v 

Lakkbindemiddel som er egnet til å herdes ved elektronbe-

stråling og som består av 20-90 vekt% av et alkenisk umettet 

reaksjonsprodukt av et. polysiloxan med 3-18 siliciumatomer og 

minst to hydroxy- eller lavalkoxygrupper og 10-80 vekt% av en 

annen alkenisk umettet forbindelse, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at det umettede reaksjonsprodukt av polysiloxan er frem-

stilt ved forethring av polysiloxanet med en hydroxyester av 

en a, (3-alkenisk umettet carboxylsyre, og at den annen umettede 

forbindelse omfatter en forbindelse, valgt fra gruppen a), samt 

fortrinnsvis én eller flere vinylmonomerer, idet gruppen a) 

består av: 

a^) en umettet epoxyharpiks, 

a2> et umettet diurethan, dannet ved omsetning av et diisocyanat 
med en hydroxyester av en umettet carboxylsyre og 

a3) en umettet copolymer av vinylmonomerer med en molekyl-
vekt mellom 1000 og 50000 og en umettethetsgrad som til-
svarer 0,5-5, fortrinnsvis 0,5-3,5, alkeniste dobbelt-
bindinger pr. 1000 molekylvektenheter. 


