البولي أوكسي ميثيلين (البولي أسيتال)
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Polyoxymethylene POM

Polyoxymethylene POM, also known as polytrioxane or polyformaldehyde, is the most
important polyacetal resin. It is an engineering thermoplastic with excellent physical and
processing properties used in precision parts that require high stiffness, low friction and
excellent dimensional stability. Due to its superior qualities the International consumption
of polyoxymethylene is fast increasing.
Polyoxymethylene is a polymer of formaldehyde or of trioxane. Although polymeric
products of formaldehyde have been known for over 100 years, and were studied in detail
by Hermann Staudinger in 1925, thermally stable polymers of formaldehyde were only
recently prepared. It is commonly known under Celanese product (Celcon) and DuPont's
trade name (Delrin).
Polyacetal polymer can prepare by anionic polymerization of formaldehyde. Also can be
made by cationic polymerization of trioxane in presence of lewis acid as BF3:

The improved stability of these acetal resins allows them to be fabricated into useful
applications. In 2005 the total Chaines market demand for engineering plastics of POM was
180,000 tons.
Major uses for the acetal resins are as direct replacement for metals. Their stiffness, light
weight, dimensional stability, and resistance to corrosion, to wear, and to abrasion have led
to their replacing brass, cast iron, and zinc in many instances. Typical applications include
automobile parts, such as instrument panels, door hardware, and pump housings and
mechanisms, pipe, especially for oil field system, and a wide variety of machine and
instruments parts.
In Asia, polyoxymethylene is mainly used in the electronics sector (CDs, video cassettes). In
contrast, in Europe and US, it is largely used in the automobile industry and the electrical
appliance sector.

