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Glasfiber
Der kendes i dag et stort antal sammensætninger af specialglas, der an-vendes til fremstilling af fibre. Af
dem har kun tre typer interesse ved forstærkning af umættet polyester, nemlig A-glas, C-glas og E-glas.
Be-tegnelserne refererer til særlige forhold ved de enkelte glastyper. I A-glas er indholdet af
alkalimetaller særligt højt, C-glas er særligt kemikaliebestandigt, og E-glas er særligt egnet til elektrisk
isolering. En modificeret udgave af E-glas med forbedret bestandighed mod syrer betegnes E-CR-glas.
Oprindeligt er ECR glass® Owens Cornings registrerede handelsnavn for en glaskvalitet, som de selv har
udviklet. E-CR-glas overholder specifikationerne for E-glas, men er frit for bor (B2O3) og fluorider.

2

Plast Teknologi - Hele bogen

Principforløb af glasfiberfremstilling
Glasfibre, der i denne sammenhæng har en diameter på mellem 7 og 13 µm, forarbejdes til flere
forskellige produkter, fx:
Glasfibergarn
Glasfiberroving
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Glasfibermåtte
Vævede produkter
Glasfibergarn består af tvundne fibre. Dette produkt forekommer i en mængde forskellige udgaver. Såvel
fiberdiameter som antal sammentvundne fiberbundter samt tvindetal kan varieres. Glasfibergarn
anvendes direkte ved vikling af emner af glasfiberforstærket polyester eller til vævede
glasfiberprodukter.
Glasfiberroving er ”uendeligt” lange, parallelle fibre. Fiberdiameter og antal af fibre i de enkelte bundter
varieres inden for vide grænser. Rovings karakteriseres bl.a. ved tex-værdien, som er vægten i gram af
1.000 m roving; 600, 1.200 og 2.400 tex rovings er standardtyper. Når fibrenes diameter er fastlagt, er
tex-værdien altså et udtryk for antallet af (elementar-) fibre i det enkelte bundt. Roving anvendes direkte
ved vikling og profiltrækning (pultrudering). Ved sprøjteoplægning hugges rovings i passende længder.
Hugne fibre er endvidere mellemprodukt ved fremstilling af glasfibermåtte, og parallelle rovings kan
forarbejdes til vævede produkter.
Glasfibermåtte af hugne fibre fremstilles ved hugning af rovings over et løbende transportbånd.
Fiberlængden er oftest 25-50 mm. Fordelingen sker så jævnt som muligt, og der tilsættes et bindemiddel
i form af pulver eller emulsion. Ved efterfølgende opvarmning bindes fibrene ved hjælp af bindemidlet til
hinanden med tilstrækkeligt stor styrke til, at måtten kan håndteres.

Kemisk sammensætning af A-, C- og E-glas
A-glas
Vægtprocent

C-glas
Vægtprocent

E-glas
Vægtprocent

SiO2

72,5

65,0

54,0

Al2O3

1,5

4,0

15,0

B2O3

0

5,0

8,0

CaO

9,0

14,0

18,0

MgO

3,5

2,0

4,0

Na2O + K2O

13,0

8,0

0,6
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Til forstærkning af umættet polyester inddeles glasfibermåtter i tre grupper efter arten af det anvendte
bindemiddel:
Emulsionsbundet måtte
Bindemidlet er en emulsion, fx af polyvinylacetat, som er opløselig i polyesteren. Emulsionsbundne
måtter anvendes ved håndoplægning, er velegnede til emner med kompliceret form, men uegnede
til produkter, hvor der ønskes stor lysgennemgang.
Pulverbundet måtte
Bindemidlet er et polyesterpulver, som er opløseligt i styren og dermed i polyesterblandingen.
Pulverbundet måtte anvendes især ved håndoplægning og til fremstilling af korrugerede plader ved
kontinuerlig laminering.
Pressemåtte
Bindemidlet er tungt opløseligt eller uopløseligt i polyester. Presse-måtter anvendes ved varm- og
koldpresning, men er uanvendelige ved håndoplægning.
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Glasfibermåtte
Måtter kan også være holdt sammen ved syning med en ganske tynd tråd sædvanligvis af termoplastisk
polyester (PET). Mange kombinationsprodukter er ligeledes syet sammen.

Vævede fiberprodukter
Fibre egner sig på grund af deres geometri til mere sammensatte konfigurationer som væv og måtter,
der kan fremstilles ved traditionelle tekstilteknikker.
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Vævet roving
Ved dannelse af væv og måtter opnås en todimensional fiberkonfiguration i modsætning til
fiberbundternes éndimensionale natur. Til mange praktiske kompositmaterialer er et todimensionalt
fiberarrangement nyttigt og nødvendigt, fordi belastninger på konstruktioner ofte forekommer i flere
retninger. Derimod er der sjældnere brug for fiberarrangementer i tre dimensioner, fordi belastninger på
komponenter sjældent er betydningsfulde i alle tre dimensioner. Vævede produkter af glasfiberroving
benævnes vævet roving eller rovingvæv. Vævede produkter af glasfibergarn som eneste
forstærkningsmateriale kaldes glasfiberlærred.

Mønstre
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Det vil næsten udelukkende være fiberbundter, som danner grundlag for væv og måtter. Vævemønstre er
mangfoldige ligesom ved tekstilvævning og bestemmer blandt andet vævets evne til at følge
(dobbelt)krumme flader. En systematisk betegnelse for vævemønsteret angiver, hvor mange tråde en
given tråd går over og under i vævningen; jo oftere tråden går over og under de andre tråde, desto mere
”stabilt” bliver vævet; til gengæld bliver det mindre egnet til at følge krumme flader; det siges at have
mindre drapérbarhed. Det stabile væv sikrer placering og orientering af vævets fiberbundter. Det
drapérbare væv tillader placering på krumme flader.

Eksempler på væv med forskellige bindinger
A Simpelt væv B Kiper-væv C Specialvæv
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Eksempler på væv med forskellige bindinger
D 8-satinvæv, flytningstal = 3
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Triaksialt væv
En særlig type todimensionale fiberarrangementer er måtter med fibre, der er placeret i alle mulige
retninger (tilfældig orientering) og ikke er vævet sammen. Denne type måtte af glasfibre er meget brugt
og fremstilles dels af korte fibre og kaldes da på engelsk ”chopped strand mats” (CSM), dels af
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kontinuerte fibre. I CSM-måtter er de korte fibre lige. I kontinuerte måtter er de meget lange fibre ofte
krumme i måttens plan.
De fleste væv har to hovedretninger, som oftest er vinkelrette på hinanden: orientering 0°/90°.
Retningerne kaldes kæde og skud svarende til tekstilterminologien. I en række væv findes dog flere
fiberretninger, typisk tre, med orienteringer 0°/60°/120°. Disse benævnes triaksialt væv.
Nogle væv har yderligere fibre i den tredje dimension, dvs. vinkelret på vævets plan. Disse fibre tjener til
at holde vævet sammen og til at give styrke til kompositmaterialet vinkelret på fx en plades plan. En
skematisk oversigt over fiberarrangementer er vist i tabellen på næste side.

Mængder og retninger
De enkelte fiberbundter, som placeres i en given retning, vil normalt have samme størrelse (målt som N
(antal fibre i et bundt) eller texværdi (massen i gram af 1000 m fiberbundt)). Men i de to, evt. flere,
forskellige retninger i vævet kan bundtstørrelsen være forskellig. Hvis bundterne i forskellige retninger er
ens, kaldes vævet balanceret. De fleste praktiske væv er af denne type. Hvis der er forskel i
bundtstørrelse, kaldes vævet ubalanceret. Af disse findes der en del, ofte til specialanvendelser. Væv
med fibre i to retninger kaldes biaksiale, i tre retninger triaksiale, i fire retninger quadroaksiale og så
fremdeles.
Et eksempel er væv i form af uendeligt lange bånd af typisk 20 cm’s bredde, hvor ca. 90 % af fibrene er
placeret på tværs af båndet, mens de resterende 10 % af fibrene er placeret på langs og udgør en slags
bæretråde for båndet. Det anvendes typisk til viklede komponenter, hvor båndet efter vikling på en
cylindrisk eller konisk dorn giver fibre, som for de 90 %’s vedkommende er placeret på langs af
komponenten og dermed giver den stivhed og styrke på langs. Et praktisk eksempel er vinger til
vindmøller, som har lange, svagt koniske, bærende bjælker eller rør inden i den aerodynamiske skal.
Beskrivelse af de enkelte retninger i væv kan ske ved angivelse af vægtmængde pr. breddeenhed fx:
Retning 1: w1 g/cm
Retning 2: w2 g/cm
Tillige kan brudlasten af en vis bredde benyttes:
Retning 1: P1 N/cm
Retning 2: P2 N/cm

Fiberarrangement og -mønstre: Endimensionale arrangementer
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Garn-bundt
Endimensionelt fiberarrangement, forstærkning i 1 retning

Fiberarrangement og -mønstre: Todimensionale arrangementer

CSM-måtte
Todimensionelt
(plant)
fiberarrangement,
uden orientering

Prepreg
Todimensionelt
(plant)
fiberarrangement,
forstærkning i en
retning

Væv
Todimensionelt

Triaksialt væv
Todimensionelt

(plant)

(plant)

fiberarrangement,

fiberarrangement,

forstærkning i to

forstærkning i

retninger

tre retninger

Multiaksialt
væv Strikket
væv
Todimensionelt
(plant)
fiberarrangement,
forstærkning i
mange retninger

Fiberarrangement og -mønstre: Tredimensionale arrangementer med lineære
elementer
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Løse fibre
Tredimensionelt

Tredimensionalt
fletværk
Tredimensionelt
(rumligt)

(rumligt)

fiberarrangement,

fiberarrangement,

med orientering i

uden orientering

en retning

Flerlagsvæv
Tredimensionelt
fiberarrangement,

Triaksialt og tredimensionalt
væv
Tredimensionelt

med orientering i

(rumligt)

to retninger

fiberarrangement,

(rumligt)

med orientering i
tre retninger

Multiaksialt og
tredimensionalt
væv
Tredimensionelt
(rumligt)
fiberarrangement,
med orientering i
tre retninger

Fiberarrangement og -mønstre: Tredimensionale arrangementer med plane
elementer

Laminat
Tredimensionelt
Løse plane
elementer
Tredimensionelt

(rumligt) arrangement
med plane elementer

Bicelle-elementer
Tredimensionelt

Bjælke
Tredimensionelt

(rumligt) arrangement

(rumligt) arrangement

med plane elementer

med plane elementer

orienteret i tre

orienteret i to retninger

retninger

orienteret i en retning

(rumligt) arrangement
med plane elementer
uden orientering

Kombinationer
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Ud over de ”rene” væv med givet mønster og given retningsfordeling og -mængde forekommer der
kombinationer af væv.
Den ene type opstår ved sammenlægning af to (eller flere) væv til så-kaldte kombinationsvæv eller
kombinationsmåtter. Det kan fx være et balanceret væv, som lægges sammen med en måtte med
tilfældigt orienterede fibre. Kombinationen kan yderligere være syet sammen med fibre i den tredje
retning, vinkelret på vævets plan.
Den anden type kombination opstår ved brug af to eller flere typer fibre i samme væv. Sådanne systemer
af flere typer fibre kaldes ofte hybridsystemer. Interessen for disse skyldes dels de mange mulige
egenskabskombinationer, dels de aktuelle prisforhold. Hybridvæv er især tilgængelige med glas-,
carbon- og aramidfibre. De parametre, som påvirker kombinationerne, er vist skematisk i tabellen
herunder.

Egenskaber af fibervæv med flere fibertyper
Glas

Carbon

Aramid

Stivhed

Lav

Høj

Middel

Styrke

Høj

Høj

Høj/Lav*

Brudsejhed

Middel

Lav

Høj

Slagsejhed

Middel

Lav

Meget høj

Pris

Lav

Høj

Middel

* Trækstyrke høj, men trykstyrke lav

Disse kvalitative niveauer er en første vejledning til fibrenes betydning for de resulterende egenskaber af
kompositmaterialer; for aramidfibre er trækstyrken høj, men trykstyrken lav.
Kombinationen i hybridvæv kan være blanding af fibrene på flere niveauer:
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Fiber/fiber-blanding i de enkelte bundter
Bundt/bundt-blanding i de enkelte lag
Lag/lag-blanding i de enkelte kombinationsvæv
Af disse er bundt/bundt-blandingen den mest almindelige, fordi de enkelte fibre allerede foreligger som
bundter, der således let kan placeres side om side ved fremstilling af væv.

Orientering
Ved brugen af væv i kompositmaterialer kan egenskaberne styres dels gennem valg af vævtype, dels
gennem placering og orientering af vævet i forhold til de ydre belastningsretninger. Følgende muligheder
foreligger:
En (hoved-)fiberretning parallel med belastningsretningerne
Fiberretninger i en vinkel til belastningsretningerne
Placering på krumme flader, hvor fiberorienteringen ændres jævnt fra sted til sted

Parametre
Beskrivelse af væv og måtter sker ved en række geometriske parametre.
Bredden af væv og måtter er normalt bestemt af fabrikationsforløbet og er typisk fra nogle få centimeter
til nogle meter. Længden er i praksis principielt uendelig.
En vigtig parameter er vægten pr. arealenhed, som ofte er angivet i g/m2. Relationen mellem
arealvægten og det færdige kompositmateriale er vist i skitsen på figuren til nedenfor.
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Skitse af matrix og fibre til brug ved beregning af sammenhæng mellem arealvægt af fibre,
lagtykkelse og volumenandel af fibre.
Her er t tykkelsen af det enkelte lag komposit, som hører til et lag væv. Idet vf er volumenet af fibrene, og
vtotal volumenet af det færdige lag, er Vf volumenandelen af fibre i det færdige lag og i
kompositmaterialet. Sammenhængen mellem parametrene fremgår af følgende formel:

16

Plast Teknologi - Hele bogen

Beregning af Vf volumenandelen af fibre i det færdige lag og i kompositmaterialet.
Her er wf/A arealvægten (i fx g/m2) af fibervævet, t er tykkelsen af det resulterende lag, og f er
massefylden af fibrene.

Lagtykkelsen, t, beregnes med ovenstående formel
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Eksempel på beregning af af lagtykkelse
Som eksempel giver en måtte af glasfibre med arealvægt 450 g/m2 og volumenandel 30 % en
lagtykkelse på t med formlen ovenfor
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Den samlede tykkelse af et laminat beregnes med denne formel, hvis der er n ens lag i
kompositlaminatet.

Fibre som preform
Ud over de mange typer væv og kombinationer af væv og måtter fremstilles der såkaldte preforms
(forforme). De er fiberarrangementer, som normalt ikke er vævet, men hvor en anden geometri og/eller
et bindemiddel holder de (tørre) fibre i position i preformen, inden matrixen tilføres ved den egentlige
fremstilling af kompositmaterialet.
Eksempler på preforms er specialfaconer med korte fibre, som er tilfældigt orienteret. Faconen kan fx
være en ring til lokal kantforstærkning af en cirkulær plade. Preforms med lange fibre kan fremstilles ved
vikling og vil typisk indeholde lange, ensrettede fibre. Viklingen kan ske over en plade eller et rør.
Endnu er preforms med skræddersyet facon relativt nye, og derfor er de kun lidt undersøgt med henblik
på fremstillingsteknologi. Forskellige muligheder for at fremstille forformede fiberemner ved strikning er
også til stede.

Halvfabrikata
De enkelte fibre i særdeleshed og bundter af fibre i en vis udstrækning er ofte vanskelige at håndtere i
deres foreliggende form. Specielt er etablering af den nødvendige (mekaniske) binding til
matrixmaterialet en svær opgave, der ofte vil kræve speciel, kemisk indsigt.
For at lette på disse forhold findes der en hel industri af mellemfremstillere, som håndterer de ”rå” fibre
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og leverer et egnet halvfabrikat til den egentlige fremstiller af enten kompositmaterialet eller den
færdige komponent.
Mellemfremstillernes hovedopgave er at arrangere fibre (fiberbundter) i et ønsket og egnet arrangement
og at tilføre den nødvendige polymermatrixmængde samt om muligt at sikre god binding mellem fibre
og matrix.
De forhold, som bestemmer art og udseende af halvfabrikata, er omtalt i det følgende. Selve fibertypen
anses for at være udgangspunktet; og valg af denne baserer sig – som tidligere omtalt – blandt andet
på fibrenes natur og egenskaber.

Fibergeometri
Fibrene kan være korte eller lange ifølge den beskrivelse, som baserer sig på deres absolutte længde.
Korte fibre er 1-10 mm, mens lange fibre ofte er principielt uendeligt lange eller kontinuerte. Der er en
udvikling i gang mod at anvende korte fibre af større længde, 10-100 mm, for at øge det færdige
kompositmateriales mekaniske egenskaber.

Fiberarrangement
De mulige fiberarrangementer afhænger af fiberlængden. Med korte fibre vil arrangementet ofte være
tilfældig orientering i to eller tre dimensioner. Det er muligt at fremstille halvfabrikata med orienterede,
ensrettede, korte fibre, men det gøres ikke i praksis.
Med lange fibre er det muligt at fremstille arrangementer med ensrettede fibre og arrangementer med
flere orienteringer. De ensrettede arrangementer er meget udbredte og er vigtige, fordi de danner gode
”byggesten” til komplekse laminater opbygget af flere lag – hvert med deres individuelle fiberorientering.
Disse halvfabrikata er også udbredt, fordi de direkte ved slutfremstillingen giver et kompositmateriale
med flere fiberretninger.
Den almindelige betegnelse for halvfabrikata med lange, ensrettede fibre er prepreg. Ordet kommer af
det engelske ”pre-impregnated” og dækker over, at fibrene er forimprægneret med den (nødvendige)
mængde matrixmateriale.

Matrixmængde
Den anden del af halvfabrikata udgøres af matrixpolymeren. Den tilføres normalt i en mængde svarende
til den ønskede mængde i kompositmaterialet, dvs. den bestemmes af den ønskede fibervolumenandel.
Mængden af matrix er normalt angivet som vægtandel, fordi vejning er en velegnet og nøjagtig
kontrolmetode. I kompositmaterialer er egenskaber bestemt af volumenandel.

Fiber/matrix-blanding
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Ud over at mængden af matrix skal tilføres, skal også om muligt bindingen mellem matrix og fiber
etableres. Der er således relativt klare ønsker til bindingen, men de kan være vanskelige at realisere.
Uanset hvornår i det samlede procesforløb bindingen skabes, er den kompleks og ofte baseret på
specialistviden, som i de fleste tilfælde ligger hos fabrikanter af fibre eller halvfabrikata.
For matrixpolymerer af hærdeplasttypen, fx epoxyplast, er bindingen mellem fibre og matrix etableret
ved fremstillingen af prepreg-baner. Polymeren er i delvis hærdet tilstand og færdighærdes under den
afsluttende fremstilling af kompositmaterialet.
For matrixpolymerer af termoplasttypen, fx PEEK (polyetheretherketon), er bindingen også etableret i
prepreg- eller tape-banerne, og ved fremstilling af kompositmaterialet smelter og (gen)størkner
polymeren.
For termoplastmatrix i halvfabrikata af typen ”filmix” er fibertråde og matrixtråde ”blandet” i selve
bundtet og er typisk uden kemisk kontakt. Først ved fremstillingen, hvor matrixpolymertrådene smeltes,
etableres kontakten og dermed bindingen mellem fibre og matrix.

Oversigt
Med de foran nævnte muligheder er der et meget stort antal halvfabrikata, og der findes på markedet
mange kombinationer af fibre, arrangementer og matrixer.
En oversigt er givet i tabellen herunder, hvor karakteristiske typer er anført.
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Halvfabrikata af fibre og matrix

Halvfabrikat

Fibertype

Fiberlængde

Fiberarrangement

Matrix

Binding
+/–

Granulat

Glas

Kort

Tilfældig

Termoplast

+

Premix

Glas

Kort

Tilfældig

Termoplast

+

Lang

Ensrettet

Hærdeplast

+

Lang

Ensrettet

Termoplast

+

Lang

Væv

Hærdeplast

+

Lang

Væv

Termoplast

+

Glas
Prepreg

Carbon
Aramid

Prepreg

Carbon

(tape)

Aramid

Prepreg
(væv)

Prepreg

Glas
Carbon
Aramid
Carbon
Aramid

Filmix

Carbon

Kort/Lang

Ensrettet

Termoplast

–

Blandet

Carbon

Lang

Ensrettet

Termoplast

–

Væv

Carbon

Lang

Væv

Hærdeplast

–

Tekstilteknologi
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De mange væv og måtter opbygget af fiberbundter er udformet efter de samme principper, som
anvendes til tekstiler. En kort omtale af nogle aspekter fra tekstilteknologien hjælper til forståelse af
udformning af og muligheder for fibervæv og fibermåtter.
Det simple grundprincip for planvævning er to sæt tråde (fibre eller fiberbundter), som kobles sammen
ved skiftevis at passere over og under hinanden, normalt i to retninger vinkelret på hinanden. Det
resulterende væv eller tekstil har normalt en længderetning og en vis bredde. Trådene i længderetningen
kaldes kædetråde, og de tværgående tråde kaldes skudtråde.

Simpelt væv med fiberbundter, som har passage ”over én og under én”
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Tekstilparametre
Symbol

nk

Dansk
Kædetråde.nDen enkelte
kædetråd

Engelsk

WarpnEnd

ns

Skudtråde.nDen enkelte skudtråd

WeftnPick

nv

Vævetal

Weave number

nf

Flytningstal

Lilla farver i figurer med
vævemønstre
Hvid farve i figurer med
vævemønstre

Kæde over skud

Skud over kæden

Move number, step
number
End over pick = warp
upn

Pick over end = weft up

Simpelt væv
Det simpleste væv dannes, ved at kæde- og skudtråde går ”over én og under én”. Til skematisk og
simpel optegnelse af vævemønstre benyttes kvadreret papir og symbolerne i ovenstående tabel for
”kæde over skud” og ”skud over kæde”.
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Simpelt væv med væveparametre: nk/ns = 1/1; nf = 1
De mørkelilla felter indgår i repetitionsenheden for mønsteret, mens de lyse felter viser mønsteret i dets
udstrækning og gentagelse.
Vævetallet er nv = 2, nk = l og ns = l. Flytningstallet er nf = l. Disse be- tegnelser er omtalt i ovenstående
tabel og har ikke særlig nytte for simpelt væv; men for de følgende mere komplicerede mønstre er de
nyttige ved beskrivelse og sammenligning af væv.

Kiper-væv
Ved at ændre på vævelængden og væverækkefølgen kan der dannes andre og mere komplicerede
mønstre. Vævetallet nv = 3 og 4 fører til såkaldte kiper-væv, som alle har flytningstallet nf = l. Kædetallet
og skudtallet kan være l, 2 og 3.
De mulige mønstre er vist i efterfølgende figurer, og de relevante para-metre er anført i tabellen
herunder. Det karakteristiske for kiper-væv er de diagonale linjer, som dannes af de farvede og hvide
felter, og som skyldes, at kædetråden går over skudtråden.
For kiper-væv er mængden af kædetråde, som er synlige på oversiden af vævet, i forhold til mængden af
skudtråde, som ses, angivet ved parameteren ”dækning”(tabellens sidste søjle).
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Vævemønstre og deres parametre

Dansk navn

Simpelt væv

Kipervæv

Kipervæv

Kipervæv

Kipervæv

Kipervæv

5satinn(atlask)n

5satinn(atlask)

8satinn(atlask)n

Engelsk
navn

Plain
weave
Twill
weave
Twill
weave
Twill
weave
Twill
weave
Twill
weave

Vævetal
nv

Enhedsareal
nv2

Kædetal
nk

Skudtal
ns

Flytningstal
nf

D
o
u

2

4

1

1

1

1

3

9

2

1

1

6

3

9

1

2

1

3

4

16

3

1

1

1

4

16

1

3

1

4

4

16

2

2

1

8

5

25

1

4

2

5

5

25

1

4

3

5

8

64

1

7

3

8

5sateen
weave
5sateen
weave
5sateen
weave
37
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Satin-væv
Med denne væv-type tilstræbes en glat overflade og så lidt kiper-effekt som muligt. Vævelængden og
væverækkefølgen varieres som ved kiper-vævning, men udføres med andre værdier af
væveparametrene. Specielt er flytningstallet l udelukket, da det giver kiper-mønster.
Der er principielt mange muligheder for at lave satin-væv, men en stor del kan ikke bruges eller bliver
ikke brugt af følgende årsager: Nogle mønstre fører til en moderat kiper-effekt, nogle mønstre efterlader
et antal tråde uden støtte i form af sammenkobling med de krydsende tråde.
Som eksempel på satin-væv af praktisk interesse anføres 5-satin-væv og 8-satin-væv. De brugbare typer
er anført i ovenstående tabel.

Kipervæv nk/ns= 2/1 nf=1

38

Plast Teknologi - Hele bogen

Kipervæv nk/ns= 1/2 nf=1

Kipervæv nk/ns= 3/1 nf=1
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Kipervæv nk/ns= 1/3 nf=1

Kipervæv nk/ns= 2/2 nf=1

Nedenfor ses forskellige variationer af 5-satin-væv (atlask) med væveparametre og skitser
af mulige vævmønstre.
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De fire mulige 5-satin-væv med de tilhørende flytningstal. For nf = l og 4 fås kiper-væv, som er hinandens
spejlbilleder. For nf = 2 og 3 fås egentlige 5-satin-væv, som også er hinandens spejlbilleder

5-satin-væv med nk/ns= 1/4 nf=1
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5-satin-væv med nk/ns= 1/4 nf=2
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5-satin-væv med nk/ns= 1/4 nf=3
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5-satin-væv med nk/ns= 1/4 nf=4

8-satin-væv
Nedenfor ses variationer af 8-satin-væv (atlask) med væveparametre og skitser af mulige vævmønstre
De syv mulige 8-satin-væv med de tilhørende flytningstal. For nf = l og 7 fås kiper-væv, som er hinandens
spejlbilleder. For nf = 2 og 6 fås væv med nogen kiper-effekt og samtidigt med hver anden skudtråd
uden krydsningskobling til kædetråde. For nf = 4 fås et ubrugeligt væv, idet tre ud af fire skudtråde er
uden krydsningskobling til kædetråde. For nf = 3 og 5 fås de to eneste egentlige og brugbare 8-satinvæv, som tillige er hinandens spejlbilleder
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8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=1

8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=2
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8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=3

8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=4
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8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=5

8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=6
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8-satin-væv nk/ns= 1/7 nf=7

Vævet roving finder udstrakt anvendelse til forøgelse af trækstyrken i kombination med glasfibermåtte.
Glasfibermåtte og vævet roving forhandles efter arealvægt, normalt i ruller af standardbredde. Typiske
arealvægte for glasfibermåtte er 225, 300, 450, 600, 900 og 1.200 g/m2 og for balancerede rovingvæv
600 og 800 g/m2.
Foruden de her omtalte glasfiberprodukter findes en række specialprodukter fx løse fibre (glasfiberflock)
til fremstilling af spartelmasse, og kombinationsmåtter, hvori et væv og en måtte er bundet sammen.
Der findes også tredimensionale væv og produkter, som holdes sammen ved syning i stedet for med et
bindemiddel.

Overfladebehandling af glasfiber
For at forbedre vedhæftningen mellem glasfiber og plastharpiks i kompositmaterialet behandles
glasfibrene termisk eller kemisk på overfladen. Til anvendelse i glasfiberforstærket polyester er kemisk
behandling med silanforbindelser almindelig. Silaner er stoffer, der populært sagt er uorganiske i den
ene ende af molekylet og organiske i den anden. Den uorganiske ende er bygget op meget lig glas og vil
derfor have god vedhæftning til glasfibres overflade. På lignende måde hæfter den organiske ende sig
godt til plast.
Man anvender ofte udtryk som size, sizing og finish for den kemiske overfladebehandling af glasfibre.
Foruden vedhæftningsforbedrende stoffer indeholder overfladebehandlingen stoffer, der beskytter
fibrene mod mekanisk overlast ved forarbejdningen af de nytrukne fibre til produkter (måtter, væv osv.).
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Carbonfiber
Kemisk set består carbonfibre af amorft kul i en krystallinsk grafitstruktur. Graden af grafitisering vokser
med den endelige procestemperatur under fiberens fremstilling. Graden af grafitisering er bestemmende
for fibrenes styrke- og stivhedsegenskaber.
Carbonfibre kan fremstilles ud fra et spektrum af udgangsmaterialer, hvoraf tre har dominerende
betydning. Fælles for dem er, at de har et stort indhold af carbonatomer, og at alle andre atomer fjernes
ved varmebehandling ved høje temperaturer.

Rayon-processen
Under trinvis opvarmning af rayonfibre (kunstsilke) i inert atmosfære til temperaturer omkring 2.750 °C
strækkes enkeltfibrene, så de ellers uordentligt arrangerede grafitlag ensrettes i samme retning som
fibrenes akse. Herved skabes fibrenes høje elasticitetsmodul og deres høje brudstyrke.

PAN-processen
Ud fra polyacrylnitril, som er en syntetisk polymer, dannes carbonfibre gennem en flertrinsproces,
hvorunder andre atomer oxideres (brændes) væk ved temperaturer op til omkring 3.000 °C.

Sammenlignelige egenskaber af carbonfibre
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Sammenlignelige egenskaber af carbonfibre
I denne tabel findes en oversigt over de sammenlignelige egenskaber af carbonfibre fremstillet ved
de mest gængse processer.

Egenskab (Enhed)

Rayon

PAN

Beg

Trækbrudstyrke (MPa)

2.400

3.000

1.550

Elasticitetsmodul ved træk (MPa)

500

300

380

Forskydningsstyrke (MPa) – ubehandlet

28

50

42

Forskydningsstyrke (MPa) – behandlet

55

90

69

Massefylde (kg/m3)

1.700

1.800

2.000

Brudtøjning (%)

–

0,6-1,2

1

Fiberdiameter (µm)

6,5

7,5

–

BEG-processen
Den nyeste proces involverer spinding og termisk nedbrydning af en flydende mellemfase af
kultjærebeg. Der er også her tale om en flertrinsproses, der ender med carbonisering ved op til 3.000 °C.
I tabellen herunder vises typiske egenskaber af de repræsentative klasser af carbonfibre.

Prepregs
Carbonfibre anvendes til forstærkning af især epoxyplast. I form af vævede produkter imprægneres
carbonfibre i stor udstrækning i samme proces, som slutproduktet fremstilles ved. Som mellemprodukt
forimprægneres parallelle carbonfibre med forpolymeriseret epoxyharpiks – de såkaldte prepregs –
som ved emnefremstillingen, især af plane og svagt kurvede emner, hærdes under varme og tryk, især
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ved autoklavering.

Fiberdiameter
Enkeltfibrene har typisk en diameter mellem 6 og 10 µm. De er – ligesom glasfibre – vanskelige at
håndtere uden beskadigelse. Fibrene samles til bundter med mellem 1.000 og 320.000 enkeltfibre med
tilsvarende egenskabsvariationer.

Hybrider
Carbonfibre forekommer ofte i kombinationsprodukter sammen med glasfibre og/eller aramidfibre til
hybrider. Derved kombineres de forskellige fibermaterialers egenskaber, så man i høj grad kan skabe
slutprodukter med ”skræddersyede” egenskabsprofiler.

Aramidfiber
Aramidfibre fremstilles ud fra en særlig syntetisk polymer (poly-p-pheny-lenterephthalamid) ved en
spindeproces i koncentreret svovlsyre. Ved hurtig afkøling opstår en krystallinsk kerne omgivet af en
amorf skal. Efter rensning og tørring strækkes fibrene ved kort tids opvarmning til ca. 550 °C. Derved
opnås stærkt ensrettede molekylkæder resulterende i en stiv fiber.
Aramidfibre er udviklet af den amerikanske kemika-liekoncern DuPont de Nemours International og blev
kommercielt tilgængelige i begyndelsen af 1970’ erne. Aramidfibre udmærker sig ved særligt lav
massefylde og deraf følgende fremragende specifikke styrke- og stivhedsegenskaber.
Ligesom glas- og carbonfibre er aramidfibre tilgængelige i form af bundter, rovings og væv. Aramidfibre
er let genkendelige på den karakteristiske gule farve.
Aramidfibre er utroligt seje og kan derfor kun skæres og klippes over med specialværktøj.
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Typiske egenskaber af aramidfibre (Kevlar 49)
Trækbrudstyrke (MPa)

3.620

Elasticitetsmodul ved træk (MPa)

124.000

Massefylde (kg/m3)

1.440

Fiberdiameter (µm)

11,9

Længdeudv.koefficient (× 10–6/°C) – i fiberretningen

–2,0

Længdeudv.koefficient (× 10–6/°C) – på tværs af fiberretningen

59

Egenskaber af glas-, carbon-, og aramidfibre
I tabellen herunder vises karakteristiske forhold ved fremstilling af de forskellige fibre og den deraf
følgende indflydelse på omkostningerne.
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Karakteristiske fremstillingsforhold ved forskellige fibermaterialer

Fiberart

E-glas

Carbon

Carbon

Carbon

Aramid

Udgangsmateriale

Kvartssand og
flusmiddel
PAN-fiber og Begfiber
PAN-fiber og Begfiber
PAN-fiber og Begfiber
Polymer i
opløsning

Trækproces

Temperatur
(°C)

Trækhastighed

Omkostningsnive

Lavt. Indeks = 1

Smelte

1.400

Høj

Oxidation

200-300

Meget lav

Carbonisering

800-1.500

Meget lav

Grafitisering

Opløsning

2.0003.000

–

Meget lav

Middel

Meget højt.
Indeks = 25-130*
Meget højt.
Indeks = 25-130*
Meget højt.
Indeks = 25-130*

Højt. Indeks = 20

* Indeks HM (high modulus) = 80-130
* Indeks HT (high tensile strength) = 25-50
* Indeks IM (intermediate type) = 50-80

Når fibermaterialernes egenskaber skal vurderes, må deres kemiske opbygning og struktur tages i
betragtning.
Glas er et keramisk materiale. Glasfibrenes struktur er amorf og isotrop, hvilket vil sige, at de ikke har
krystalkarakter, og at egenskaberne er ens i alle retninger.
Carbonfibre kan, som tidligere nævnt, betragtes som bestående af amorft kul i en krystallinsk
grafitstruktur, som i en eller anden grad er orienteret i fibrenes retning.
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Aramidfibre er stærkt orienteret. Aramid er en syntetisk, organisk polymer.
De mekaniske egenskaber af fibrene afspejler deres opbygning og de variationsmuligheder, der er
praktisk opnåelige.
Bemærk i tabellen, at længdeudvidelseskoefficienten af carbon- og aramidfibre er forskellig i
fiberretningen og på tværs af den; den er oven i købet negativ i længderetningen. Dette forårsages
naturligvis af disse fibres stærkt orienterede struktur. Til sammenligning er glasfibrenes
udvidelseskoefficient ens i alle retninger, fordi de er amorfe.

Arbejdslinjer for forskellige fibermaterialer (spændings-tøjningsdiagrammer)
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Fiberegenskaber
Fysiske egenskaber af glas-, carbon-, og aramidfibre

Fibertype

E-glas

Carbon
HM1
Carbon
HM2
Carbon
HT
Carbon
HST
Carbon
IM

Aramid
HM
Aramid
LM

Elasticitetsmodul
ved træk i på
tværs af
fiberretningen

Brudtø

Massefylde

Trækstyrkebrud

Elasticitetsmodul
ved træk i
fiberretningen

kg/m3

MPa

10^3 MPa

10^3 MPa

%

2.540

2.400

73

73

3.8

1.960

1.750

500

5.7

0,35

1.800

3.000

300

–

1,0

1.780

3.600

240

15

1,5

1.750

5.000

240

–

2,1

1.770

4.700

295

–

1,6

1.450

3.000

130

5,4

2,1

1.440

2.800

65

–

4,3
73
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Elektrisk og termisk ledningsevne
Carbonfibre skiller sig ud fra de øvrige ved at være elektrisk ledende og ved at lede varme betydeligt
bedre.
På grund af deres organiske karakter kan aramidfibre ikke bevare deres styrke og stivhed ved nær så
høje temperaturer, som glasfibre og carbonfibre kan.

Fugtoptagelse
En ulempe ved aramidfibre er deres høje fugt-optagelse, som blandt andet betyder, at de i visse
forarbejdningsprocesser må fortørres. Bestandigheden mod nedbrydning af solens ultraviolette stråler
er også ringere for aramidfibre end for glas- og carbonfibre.

Kemisk bestandighed
Den kemiske bestandighed er generelt god for alle tre materialer, dog nedbrydes aramidfibre af stærke
syrer og af stærke baser. Det samme gælder for E-glas, mens specialglasser, R-glas, C-glas og E-CRglas, har betydeligt bedre bestandighed især over for syrer.
Carbonfibre har god bestandighed over for syrer og opløsningsmidler, men er mindre be-standige over
for baser.

Korrosion
Da carbonfibre er elektrisk ledende, vil der kunne opstå galvanisk korrosion, hvor carbonfibre kommer i
berøring med metaller.
Således vil aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer korrodere, og derfor skal disse
metaller altid elektrisk isoleres fra carbonfiberkompositter.
Plettering med cadmium, zink og aluminium vil ligeledes hurtigt nedbrydes.
Plettering med sølv, chrom og nikkel er i sig selv korrosionsbestandig i kontakt med carbonfibre, men er
ikke tilstrækkeligt til at beskytte stål mod korrosion.
Visse stållegeringer som CRES-legeringer og andre austenitiske og halvaustenitiske legeringer samt
kobber/nikkel-legeringer (monel) udgør grænsetilfælde. I stærkt korrosive miljøer vil de næppe kunne
anbefales uisoleret fra carbon. Der må tages særskilt stilling i hvert enkelt tilfælde.
De fleste cobolt-, nikkel- og titanlegeringer korroderer derimod ikke i kontakt med carbonfibre.
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