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Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket
hærdeplast
I forbindelse med fremstilling og forarbejdning af hærdeplast er det vigtigt at huske, at hærdeplast ikke
eksisterer som sådan, før hærdningen er foregået. Hærdningen foregår samtidigt med eller
umiddelbart efter formgivningen (støbningen). Det hærdede materiales egenskaber er således –
foruden af plastharpiksens og hjælpestoffernes natur og sammensætning – væsentligt afhængige af
faktorer som blandingsforholdet mellem polymer og hærdemidler, temperaturen og temperaturforløbet
under hærdningen, tilsætning af forstærkningsfibre, disses art, fordeling og placering i emnet. De
sidstnævnte forhold er direkte afhængige af operatørens forståelse for og omhu med arbejdet.

Diskontinuerlige metoder
Håndoplægning
Håndoplægning er den simpleste fremstillings- og forarbejdningsmetode til glasfiberforstærket
polyester. Billige forme kan anvendes. Forme af glasfiberforstærket polyester eller epoxyplast finder
udbredt anvendelse, men metal, træ og gips er også egnede som formmateriale.
Efter at et slipmiddel er påført formoverfladen, fremstilles et emne af glasfiberforstærket polyester, ved
at man anbringer forstærkningsmaterialet i formen og mætter det med polyester tilsat hærdemidler.
Indesluttet luft fjernes ved bearbejdning med ruller eller pensel. Flere lag forstærkningsmateriale bygges
oven på hinanden, indtil den ønskede godstykkelse er opnået. Hærdningen foregår uden opvarmning og
uden tryk.
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Håndoplægning
Modificerede udgaver af håndoplægningsmetoden omfatter vakuumsækmetoden og tryksækmetoden,
hvor tilpassede gummisække placeres over det endnu “våde” laminat. Ved hjælp af enten vakuum eller
tryk presses sækken ned mod materialet, idet indesluttet luft tvinges ud.
Hvis der ønskes særlig beskyttelse mod påvirkning fra omgivelserne eller en særligt dekorativ overflade,
kan det gøres med gelcoat, dvs. uforstærket polyester, som i 0,5-0,7 mm’s tykkelse påføres den
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klargjorte form, inden laminatet bygges op. Når laminatet har fået den ønskede tykkelse, kan der
ligeledes afsluttes med et beskyttende lag uforstærket polyester, der som sidste lag benævnes topcoat.
Som forstærkningsmateriale anvendes i overvejende grad glasfibermåtte. Glasindholdet i det færdige
laminat ligger normalt mellem 25 og 40 vægt-%. Vævet roving kan bruges sammen med måtte, idet der i
så fald normalt skiftes mellem væv og måtte. Glasindholdet ligger da på 35-45 %. Glasfiberlærred giver
laminater med højt glasindhold (45-60 %) og dermed høj styrke.

Sprøjteoplægning
Sprøjteoplægningsmetoden er at betragte som en delvis mekaniseret udgave af håndoplægning.
Glasfiberrovings føres gennem et huggeværk, hvori glasfibrene hugges til forudbestemte længder,
normalt 25 eller 50 mm.
Polyester tilføres fra trykbeholdere eller med pumper til en sprøjtepistols dyser. Halvdelen af
polyestermængden er blandet med initiator, den anden halvdel med accelerator.
prøjtehovedet kan være forsynet med dobbelte dyser eller med et blandehoved. Sprøjtepistoler med
initiatorpumpe er kun forsynet med én trykbeholder eller én fødepumpe til fremføring af den
foraccelererede polyester til dysen. Initiator bliver da sprøjtet ind i polyesterstrømmen i afpassede
mængder.

Sprøjteoplægning
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De hugne glasfibre kastes fra huggeværket ind i polyesterstrålen på en sådan måde, at fibre og polyester
samtidigt aflejres på formoverfladen. Fra dette punkt følges samme procedure for bearbejdning med
ruller for at befugte fibrene og for at tvinge indesluttet luft ud som beskrevet under
håndoplægningsmetoden.
Glasfiberroving er det eneste egnede forstærkningsmateriale til sprøjteoplægning. For at give bedst
mulige forhold ved hugning af glasfibrene anvendes ofte overfladebehandling af fibrene med chromeller chromsilan-forbindelser. Glasindholdet er sædvanligvis mellem 30 og 40 %.

Pressestøbning
Pressestøbning er en fælles betegnelse for en række metoder til forarbejdning af hærdeplast i hydraulisk
eller elektrisk styrede presser. En del af metoderne er kun egnet til forarbejdning af fiberforstærkede
hærdeplast af typen umættet polyester eller epoxyplast.

Varmpresning
Til fremstilling af mindre emner af hærdeplast i større serier er presning den mest hensigtsmæssige
forarbejdningsmetode. Der benyttes metalforme, oftest stålforme, og et pressetryk på 0,1-4 MPa. Ca. 2
MPa er det almindeligste pressetryk. Arbejdstemperaturen er i området 90-130 °C. Som katalysator til
umættet polyester anvendes sædvanligvis benzoylperoxid (BPO), som har den store fordel, at polyester
blandet med BPO ved stuetemperatur har en potlife (opbevaringstid) på flere dage, mens der ved
temperaturer over 80 °C opnås en meget hurtig udhærdning.
Produktionstiden pr. emne er 1-8 minutter afhængigt af temperaturen i formen, pressetryk,
polyestertype, initiatortype og godstykkelse.
Foruden hurtig produktion fås der ved presning produkter med højt glasindhold, alle overflader med god
finish og reproducerbare dimensioner.
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Varmpresning med forform

Varmpresning med prepreg, SMC

Varmpresning med premix, DMC
Hvis der bruges glasfibermåtte, skæres denne til på forhånd (konfektioneres) og placeres i formen.
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Polyester blandet med initiator hældes derefter i afpasset mængde over glasfiberforstærkningen. Under
sammenpresning af formen trænger polyesteren ind i og igennem forstærkningen, og overskuddet
presses ud.
Ved varmpresning benyttes ofte fyldstof i forskellige mængder. Derved fås bedre overflade og større
stivhed i det færdige produkt, samtidigt med at det giver bedre flydeegenskaber.
For at kunne fremstille mere komplicerede emner af især phenolplast, carbamidplast og melaminplast er
presseteknikken udviklet til det, der i dag kendes som sprøjtepresning. Ved passende forvarmning af
plastkompounden giver sprøjtepresning kortere cyklustid og dermed lavere produktionsomkostninger.
Materialerne opvarmes med højfrekvent spænding eller – ved mindre materialemængder – med
infrarødt lys. Ved skrueplastificering fordeles varmen jævnt i materialet; opvarmningen sker
hovedsageligt via indre friktion i materialet, som derpå kan doseres automatisk. Ved at forvarme
materialet reduceres både den nødvendige pressetid og hærdetiden. Ved emner med større
godstykkelse kan hærdetiden reduceres med 50-75 %. Cyklustiden kan være fra få sekunder til adskillige
minutter. Sprøjtepresning benævnes også transfermetoden.
Hvis nogle af de normalt manuelle operationer i processen fx ilægning af pressemasse sker med
maskinelle operationer, nærmer processen sig en automatisk proces. Hvis automatiseringen fortsættes,
nærmer den sig sprøjtestøbning.
Ved pressestøbning uden forvarmning af materialet åbnes formen kortvarigt undervejs i processen, for
at eventuelle dampe og gasser kan slippes ud, inden den lukkes igen. Støbningen gøres færdig ved højt
tryk.
Pressen er forsynet med et fast og et bevægeligt plan til opspænding af formværktøjet, som er af stål
med hårdtforkromet eller poleret overflade og konstrueret til at blive spændt op i planerne. Der findes
også etagepresser med plads til opspænding af to formværktøjer.

Forform-metoden
Ved særligt komplicerede udformninger vil der ved brug af glasfibermåtte være stor fare for, at
glasfiberen fordeles ujævnt. I sådanne tilfælde er det mest hensigtsmæssigt at forme
glasfiberforstærkningen, før den anbringes i presseformen. Det kan gøres på forskellige måder, men
princippet er, at hugget glasfiber sammen med et bindemiddel bliver sprøjtet på en positiv form af
tilnærmelsesvis samme geometri som produktionsformen. Kontinuerlige måtter og måtter med
termoplastisk bindemiddel kan formes ved opvarmning. Den således forformede glasfiber bliver så
anbragt i formen, og polyester bliver tilsat som tidligere beskrevet.
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Fremstilling af forform

Prepreg-metoden
Der benyttes også måtter, der på forhånd er imprægneret med polyester. De går oftest under navnet
prepregs. Prepregs fremstilles, ved at glasfibermåtte føres gennem et bad med initieret polyester, som
også indeholder stoffer, som medvirker til, at blandingen efter nogen tid fortykkes kraftigt, dvs.
viskositeten stiger.
Magnesiumoxid, calciumoxid og calciumhydroxid bliver ofte brugt som fortykningsmiddel. Således
forimprægneret glasfibermåtte med plastfolie på begge sider leveres til presseriet i færdige ruller.
Når prepreg’en skal bruges, klippes eller skæres den op i passende stykker, som lægges i formen. For at
få et produkt med jævn tykkelse bør mindst 80 % af formoverfladen dækkes med prepreg. Trykket i
pressen ligger i området omkring 15 MPa og temperaturen fra 150-170 °C. Som følge af trykket og
varmen flyder polyester og glasfibre ud og danner et homogent laminat i hele formen.
På engelsk kaldes metoden Sheet Moulding Compound og betegnes derfor ofte med forkortelsen SMC.
Prepregpresning anvendes også til fremstilling af store emner i fiberforstærket epoxyplast fx
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vindmøllevinger og bådskrog.

Premix-metoden (DMC, BMC)
Ved produktion af komplicerede, mindre detaljer bruges ofte pressestøbning af premix, som er en
blanding af afhugne fibre, polyester, fyldstoffer og initiator og ser ud som en tyk dej.
En afmålt mængde af dejen lægges i formen. På samme måde som ved prepreg-metoden flyder massen
ud under påvirkning af tryk og varme og hærdes til et stærkt og homogent laminat. Der kræves som
regel et noget større tryk i pressen ved brug af premix og temperatur fra 150-170 °C.
På engelsk kaldes metoden Dough Moulding Compound og betegnes derfor ofte med forkortelsen DMC
eller Bulk Moulding Compound (BMC).

Koldpresning
Ved koldpresning, dvs. uden ydre opvarmning af formen, ligger pressetrykket sjældent over ca. 100 kPa.
Der kan derfor også anvendes polyesterforme. De er langt billigere end forme af metal og er forholdsvis
enkle at fremstille. Koldpresning kan derfor også benyttes, når det gælder noget større produkter og
ved mindre serier end ved varmpresning. Det almindeligste hærdesystem er benzoylperoxid og
aminaccelerator. Ved kontinuerlig presning vil temperaturen i formen stige til 50-60 °C på grund af
reaktionsvarmen fra hærdeprocessen. Hærdetiden ligger på 6-15 min.

Koldpresning

Vakum- og tryksækmetoderne
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Efter oplægning af forstærkningsmateriale og polyester som ved håndoplægningsmetoden, anbringes
en fleksibel sæk eller folie over materialet. Den presses så ved hjælp af vakuum eller tryk mod
laminatet, således at al luft tvinges ud. Der fås et laminat med to gode overflader og forholdsvis højt
glasindhold.

Vakuum- og tryksækmetoderne
Venstre: Tryksækmetoden Højre: Vakuummetoden

RTM

10

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

RTM står for Resin Transfer Moulding, som dækker over støbning i lukkede forme. Princippet er, at –
normalt konfektioneret – forstærkningsmateriale anbringes præcist i underparten, formen lukkes, og
initieret harpiks tilføres. Formens underpart skal være stærk og stiv (oftest af stål, aluminium eller evt.
GUP). Overparten kan være stærk og stiv som underparten, den kan være semifleksibel fx af GUP i
forholdsvis lille tykkelse eller fleksibel fx en vakuumfolie. I formen skal der være indbygget en
klemkant for at skabe det nødvendige modtryk.

RTM-metoden
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RTM med stiv dobbeltform

Injektionsmetoden
Mindre emner (op til ca. 1 m²) kan støbes ved ren injektion, hvilket vil sige, at harpiksen enten pumpes
ind i formen eller tilføres ved gravitation, dvs. at harpiksen af sig selv løber fra en beholder, der er hævet
over formen. Harpiksblandingen injiceres gennem nøjagtigt placerede injektionsåbninger med tryk op til
350 kPa. Cyklustiderne er af samme størrelsesorden som ved koldpresning.
Injektionsudstyret er derimod kun i brug i sekunder. Derved åbnes mulighed for ved successiv injektion
at støbe i flere forme af varierende geometri og størrelse. Det giver stor grad af fleksibilitet i
produktionen.
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Stak af glasfiberprodukter i injektionsform

Vakuumstøbning
Større emner (fx bådskrog og vindmøllevinger) kan ikke støbes ved injektion alene, da det bliver
uøkonomisk med de meget kraftige forme og meget store presser til at holde formparterne sammen.
Større emner kan derimod fremstilles, ved at harpiksen tilføres ved hjælp af vakuum, hvis den øverste
formpart er fleksibel eller semifleksibel. Metoden kaldes vakuumstøbning. (Se figuren ved RTM i forrige
afsnit).
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Vakuumstøbning
A. Under oplægning B. Under imprægnering
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Vakuum-injektionsmetoden
Denne metode er, som navnet siger, en kombination af de to foregående metoder. Formene kan være af
glasfiberforstærket polyester eller epoxyplast. Yderformen kan være bygget som en almindelig
håndoplægningsform, blot med en kant til påtrykning af vakuum for at holde formparterne lukket
sammen. Inderformen er forholdsvis fleksibel og uden ekstra forstærkninger.
Det tilskårne forstærkningsmateriale anbringes i formen, som lukkes og holdes sammen ved hjælp af
vakuum i kanten.
En afmålt mængde initieret polyester injiceres med et overtryk på blot ca. 10 kPa. Harpiksen trænger et
stykke ind i forstærkningsmaterialet, hvorved den semifleksible overform tvinges til at løfte sig fra
underformen.
Når den nødvendige mængde harpiks er injiceret, lukkes injektionsstutsene, og der påtrykkes vakuum
langs kanten, således at luften suges ud, og polyesteren trænger gennem forstærkningen, indtil
overskud løber af i overløbsrenden.
Metoden er velegnet til store emner, og der kan fremstilles detaljer med udformninger, som er umulige
ved håndoplægning. Sandwichkonstruktioner og komplicerede emner med indlæg kan ligeledes
fremstilles ved vakuum-injektion.
Foruden de her nævnte metoder forekommer RTM i en lang række modifikationer, hvoraf flere er kendt
under særlige betegnelser.
VARTM står for Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding.
VARI står for Vacuum Assisted Resin Injection.
SCRIMP står for Seeman Composites Resin Infusion Moulding Process.
Injektionsmetoden kendes på engelsk som resin injection (harpiksindsprøjtning eller harpikstilførsel) og
som resin infusion (harpikstilførsel).

Vikling
Vikling er en metode, som er særdeles velegnet til rotationssymmetriske, større emner. Rør og tanke
egner sig udmærket til fremstilling ved vikling.
Fiberproduktet imprægneres først i et bad af initieret plastharpiks og føres til en roterende kerne.
Laminatet kan så passere en hærdezone med forhøjet temperatur. Der kan tilføres varme gennem
kernen, eller ved at kerne og laminat anbringes i en hærdeovn. Det hærdede laminat skæres eventuelt op
i ønskede længder.
Den vinkel, hvormed rovingen vikles på kernen, kan varieres for at opnå optimale styrkeegenskaber i
emnet.
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Ved vikling kan der blandt andet opnås laminater med meget højt glasindhold og følgelig meget gode
styrkeegenskaber.
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Vikling
A. Omkredsvikling B. Krydsvikling C. Polær vikling
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Ved produktion af rør bruges sædvanligvis metalkerner. Ved mere komplicerede emner kan der også
benyttes voks eller letsmeltelige metallegeringer, som smeltes væk, når laminatet er hærdet.
De metoder, der er beskrevet i dette kapitel, er principielt anvendelige til alle hærdeplastmaterialer, der
kan forarbejdes på flydende form – altså først og fremmest polyester og epoxyharpiks og til dels også
polyurethan og phenolplast. Carbamidplast og melaminplast kan af de nævnte metoder kun forarbejdes
ved varmpresning. Hærdeplast kan herudover under særlige betingelser desuden sprøjtestøbes.

Autoklavering
Ved fremstilling af plastbaserede fiberkompositter ved autoklavering anbringes en stabel eller pakke af
rålaminatet i en autoklave, hvori det – efter først under vakuum at være blevet evakueret for indesluttet
luft – udsættes for tryk og varme samtidigt.
Hærdeplastbaserede fiberkompositter kan formgives og hærdes ved tryk på 1 MPa og temperatur på
250°C.
Termoplastbaserede halvfabrikata kan formgives og konsolideres ved autoklavering med tryk op til 2
MPa og temperatur op til 450°C.
Autoklavens størrelse sætter selvsagt begrænsningen for, hvor store emner der kan fremstilles. De
største autoklaver i dag er 10 m i diameter og 27 m lange. De anvendes hovedsageligt til fremstilling af
komponenter til flyindustrien.
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Autoklavens principielle opbygning i tværsnit og i længdesnit
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Autoklaveprocessen er en meget alsidig, men langsom proces, og procesudstyret er relativt dyrt.
Fordelen ved processen er, at der fremstilles emner af meget høj og ensartet standard, specielt fordi
procestrykket let kan kontrolleres og reguleres, og fordi metoden sikrer ensartet trykfordeling – også på
emner med kompleks geometrisk udformning.
Processen er derfor især udbredt i rumfarts- og luftfartsindustrien, anden højteknologisk industri og i
forsøgs- og udviklingsarbejde til undersøgelse af nye materialer og til fastlæggelse af optimale
procesbetingelser.
Prepregs er den type halvfabrikat, som anvendes mest ved autoklavering; men der er intet til hinder, for
at et vådoplagt laminat, hvor fiberlagene påføres matrixmateriale, efterhånden som de anbringes i
formen, også kan forarbejdes, sammenpresses og hærdes ved autoklavering.
Tynde lag af forimprægnerede fibre stables med skiftende fiberorientering for at danne det ønskede
laminat som eksemplificeret på figuren nedenfor.

Laminat opbygget af mange lag med forskellige fiberorienteringer
Brede og 0,125 mm tynde prepreg-folier med ensrettede fibre har vundet stor udbredelse, da de giver
konstruktøren stor frihed til at vælge fiberorienteringer og godstykkelsesvariationer i laminatet. Ved
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fremstilling af emner med stor godstykkelse er det dog mere almindeligt at anvende ensrettede
prepregs med større tykkelse eller prepregs fremstillet af vævet roving.

Principskitse af oplægning og indpakning af pre-pregmateriale, som skal autoklaveres
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Kontinuerlige metoder
Pultrudering (profiltrækning)
Pultrudering er en automatisk proces til fremstilling af profiler af plastbaserede fiberkompositter.
Profilernes egenskaber kan i høj grad tilpasses deres anvendelsesformål, og profilerne får en meget
ensartet og reproducerbar kvalitet.
Ved pultrudering føres kontinuerligt forstærkningsmateriale gennem et imprægneringsbad med flydende
plastharpiks, normalt initieret polyester, men også phenolplastharpiks og epoxyharpiks kan anvendes.
Det imprægnerede forstærkningsmateriale føres så gennem opvarmede formgivningsværktøjer af stål,
hvorved den ønskede geometri dannes.
Ved hjælp af en aftræksmekanisme trækkes profilet gennem en hærdezone, hvori plastharpiksen
hærdes, og den endelige geometri dannes. Til sidst bliver profilet skåret i passende længder.

Princippet i pultrudering
I en variant af processen trækkes forstærkningsmaterialet “tørt” ind i formgivningsværktøjet, og
plastharpiksen injiceres. Dermed bliver det lettere at styre og kontrollere processen og hurtigere at stille
om fra et profil til et andet. Samtidigt lettes skift fra en plastharpiks til en anden. Ved denne udgave af
pultruderingsprocessen er plastharpiksen lukket inde i formgivningsværktøjet, hvorved frigivelsen af
opløsningsmidler – fx styren fra polyester – er meget lille. Metoden giver altså et bedre arbejdsmiljø.
Pultrudering af store serier kræver relativt små produktionsomkostninger pga. få omstillinger og et lille
mandskabsbehov.
Ved pultrudering kan der opnås et moderat indhold af tværgående fibre og et meget højt indhold af
langsgående fibre. I pultruderede profiler med kontinuerlig glasfiberforstærkning kan glasandelen nå op
over 75 vægt-%.
Profiltrækning kan foregå i vandrette eller lodrette anlæg.
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Man opnår produkter med meget høj styrke, hvis forstærkningen er ori-enteret i én retning og
glasindholdet er højt. Typiske eksempler på pultruderede kompositprofiler er isolatorer til
højspændingsrelæer, beklædningselementer til tog, lamelriste, trapper, reposer og gelændere samt
bygningsprofiler.

Kontinuerlig laminering
Ved fremstilling af plane og korrugerede (bølgeformede) plader kan kontinuerlig laminering med fordel
benyttes. Glasfiberforstærkningen føres gennem et imprægneringsbad med initieret polyester, derpå
mellem to plastfolier og til sidst gennem et formgivningsværktøj.
Polyesteren hærdes så ved passage gennem en hærdeovn. Temperaturen i ovnen kan variere mellem 60
og 140 °C. Produktionshastigheden afhænger af ovnens længde og er normalt fra 1-10 meter pr. minut.

Kontinuerlig laminering

Kontinuerlig vikling
Udstyr til kontinuerlig vikling er udviklet til fremstilling af cylindriske emner med et bredt
diameterområde.
Med denne type udstyr bevæger den roterende kernes overflade sig kontinuerligt i retning mod
hærdeovnen med en hastighed på 10-30 meter pr. time afhængigt af diameteren og godstykkelsen af
det fremstillede emne. Standardlængde af kernen er ca. 6 m.

One off-metoden
Fremstilling af store emner i små serier i forme er helt uøkonomisk.
Derfor bruges det såkaldte one off-princip. Det indebærer, at der først fremstilles en spantekonstruktion,
på hvilken der monteres planker fx af celleplast, som kan indgå i det færdige emne eller senere fjernes.
På dette trin kan konstruktionen opfattes som en grov model af det færdige emne. Derpå påføres GUPlaminat i passende eller ønsket tykkelse; det skal i hvert fald være tykt nok til at tåle efterfølgende
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håndtering.
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Når dette laminat er hærdet, fjernes eventuelt spantekonstruktionen, det hærdede GUP-laminat vendes,
og der lamineres færdigt på den anden side indtil den ønskede tykkelse. Metoden er egnet til
enkeltlagskonstruktioner, og til sandwichkonstruktioner er den særdeles velegnet, fordi kernen kan
udgøres af planker af celleplast eller balsatræ, som monteres direkte på spantekonstruktionen. Fordelen
er selvfølgelig, at der principielt ikke er nogen grænse for, hvor store emner der kan fremstilles. De ca. 50
m lange Standard Flex 300-fartøjer til Søværnet er fremstillet i Danmark efter one off-princippet. I
Sverige er en 71 m lang korvet fremstillet på samme måde.

Spantekonstruktion til Standard Flex 300 under opbygning
Ulempen er, at det ikke bliver nogen glat formside. Den ønskede overfladefinish skal altså tilvejebringes
efterfølgende ved slibning, spartling, polering og lakering.

Sandwichkonstruktioner

42

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

Sandwichkonstruktioner er en fællesbetegnelse på konstruktioner, der i princippet er opbygget af to
tynde, stive og stærke (og derfor relativt tunge) skaller, der holdes adskilt af et relativt tykt lag af et
relativt let materiale med langt lavere styrke og generel stivhed end skalmaterialet. Desuden skal der
være god vedhæftning mellem kernelaget og skallerne. Kernens funktion er således at fiksere skallerne i
veldefinerede positioner i forhold til hinanden. Et sådant arrangement besidder en væsentligt større
bøjningsstivhed end en tilsvarende konstruktion uden kernen med samme vægt af skalmaterialet. I
homogene bjælkekonstruktioner stiger bøjningsstivheden med tredje potens af tykkelsen; dvs. at den
bliver otte gange så stiv, hvis tykkelsen blot fordobles.
På nedenstående figur ses, hvorledes et emnes bøjningsstivhed øges markant ved at skifte fra en
”homogen” konstruktion af glasfiberforstærket umættet polyester med 40 % glasfibermåtte til en
sandwichopbygning med en kerne af 40 kg/m3 stift polyurethanskum, uden at materialeforbruget og
dermed vægten stiger væsentligt.

Sammenhæng mellem bøjningsstivhed og emnevægt ved sandwichprincippet
Det ses, at en vægtforøgelse på blot 3 % medfører 6,75 gange så stor bøjningsstivhed, samtidigt med at
den totale tykkelse blot fordobles, mens 9 % vægtforøgelse giver 36,75 gange så stor stivhed ved en
firedobling af tykkelsen.
Det er i øvrigt helt samme princip, som kendes fra I-bjælker, hvilket illustreres af nedenstående figur.
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Illustration af analogien mellem sandwichprincippet og I-bjælkeprincippet
Som skalmateriale anvendes typisk fiberforstærkede hærdeplastkompositter især glasfiberforstærket
polyester og epoxyplast forstærket med fibre af glas, carbon eller aramid (se kapitlet Hærdeplast).
Som kernemateriale anvendes især balsatræ og celleplast af PVC, polystyren, polyurethan,
polymethacrylimid og phenolplast. I konstruktioner, hvor vægten er afgørende, fx i fly- og
rumfartsindustrien, anvendes hyppigt såkaldte honeycombs som kerne.
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Bikagestrukturen i honeycomb
Honeycombs består af forholdsvis smalle og tynde strimler af fx papir, stof eller plast, som er
imprægneret med en plastharpiks, eller af metal fx aluminium og formet til (oprindeligt) sekskantede
celler i et særligt mønster.
Således dannes fx en bikage-struktur, hvilken har givet navn til denne produkttype. Fordelen ved at
anvende en honeycomb som kerne i en sandwichkonstruktion er, at der kun er materiale dér, hvor der er
brug for det, nemlig på tværs af konstruktionen, mens der i fx celleplast er masser af skrå og
langsgående cellevægge, som ikke bidrager til konstruktionens mekaniske egenskaber, men kun
bidrager med øget (overflødig) vægt.
Både honeycombs og skaller i sandwichkonstruktioner fremstilles i øvrigt også af aluminium.
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Eksempler på cellestrukturer i honeycomb
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Honeycombprodukter

Kontrolmetoder
Ved fremstilling af kompositmaterialer af fiberforstærket hærdeplast er det af afgørende betydning for
kvaliteten af de færdige emner, at man sikrer sig, at hver eneste af de faktorer, der har indflydelse på
resultatet, er optimal. Det gøres bedst ved at kontrollere flest mulige af disse faktorer.
Hos mange fabrikanter består hele kvalitetskontrollen alene af kontrol af den færdige produktion. Hvis
der er fejl i et færdigtstøbt emne, er det imidlertid ofte forbundet med store tab at afhjælpe fejlene, idet
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materialet ikke kan støbes om til et nyt emne, fordi matrixmaterialet er en hærdeplast i hærdet tilstand.
Fejl må afhjælpes som regulære reparationer. Ofte skyldes fejl i færdige emner, at der er forekommet fejl
i en af råvarerne eller i selve produktionsprocessen. Det vil altid være hurtigere, nemmere og billigere at
rette fejlene tidligst muligt i forløbet eller naturligvis bedst helt at undgå fejl.
Der findes en lang række relevante standardiserede prøvningsmetoder til rådighed til at gennemføre et
fornuftigt kontrolprogram. Mange fabrikanter råder imidlertid ikke over udstyr eller personale til at
gennemføre disse metoder, samtidigt med at metoderne ofte er kostbare og langvarige at gennemføre. I
mange produktioner vil det ofte være tilstrækkeligt at gennemføre simplere kontrolmetoder, som – selv
om de ikke altid er så nøjagtige som de standardiserede metoder – giver tilstrækkeligt sikre udsagn.
I Glasfiberarmeret polyester – Praktiske kvalitetskontrolmetoder af Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut,
1989 er der nærmere beskrevet en række gennemprøvede kontrolmetoder, som er fundet tilpas enkle at
udføre, og som uden særlig uddannelse og uden brug af kostbart udstyr kan udføres af formanden eller
værkføreren i direkte tilknytning til produktionen under værkstedsmæssige forhold. Det vil dog altid være
at foretrække at adskille kontrolaktiviteterne fra produktionen, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
Et fornuftigt opbygget kvalitetskontrolsystem vil omfatte:
Råvarekontrol
Produktionskontrol
Færdigvarekontrol
>

Råvarekontrol af polyesterharpikser
I det følgende er nævnt nogle forhold ved polyesterharpikser, som det kan være relevant at kontrollere –
ved modtagelsen, og/eller umiddelbart før de tages i brug. Listen er ikke nødvendigvis et udtryk for, at
alle ting skal kontrolleres i alle tilfælde. Afhængigt af den aktuelle situation og af de kontrolmuligheder,
man råder over, kan man vælge de ting, man vil kontrollere.
Overensstemmelse mellem ordre, følgeseddel og etiketoplysninger:
– handelsnavn, produktbetegnelse og eventuelt farvekode
– fremstillingsdato (alder). (De enkelte leverandører anvender ofte forskellige kodesystemer)
Verificering af væsentlige egenskaber (ved leverandørattest eller ved prøvning):
– reaktivitet (geltid, peak exotherm, hærdetid)
– syretal
– monomerindhold (styren)
– viskositet
– tiksotropi
– løbeevne

48

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

– evne til at lade luft slippe ud af forstærkningsmateriale
– udhærdning
– evt. andre relevante egenskaber fx af hærdet harpiks

Råvarekontrol af epoxysystemer
Ligesom i det foregående om polyesterharpikser gælder det ved epoxysystemer, at man i hvert enkelt
tilfælde skal vælge de ting, man vil kontrollere:
Overensstemmelse mellem ordre, følgeseddel og etiketoplysninger:
– handelsnavn, produktbetegnelse og eventuelt farvekode
– fremstillingsdato (alder) sammenholdt med leverandørens anbefa- linger om varens holdbarhed.
Visse leverandører anvender forskel- lige kodesystemer til at angive råvarernes produktionsdato.
Verificering af væsentlige egenskaber (ved leverandørattest eller ved prøvning):
– reaktivitet (geltid, peak exotherm, hærdetid)
– viskositet af færdig blanding ved relevante temperaturer angivet af leverandøren
(stuetemperatur; evt. forhøjet procestemperatur)
– evne til at lade luft slippe ud af forstærkningsmateriale
– udhærdning af blandingen
– evt. andre relevante egenskaber fx af hærdet blanding

Råvarekontrol af forstærkningsmateriale
Forstærkningsmaterialer fx glasfiberprodukter kan også kontrolleres for en række væsentlige forhold,
hvoraf nogle kan være relevante, når man skal vælge fiberprodukter til sin produktion, mens andre kan
anvendes som kontrol af et modtaget vareparti eller ved ibrugtagning:
Udseende generelt samt fordeling af fibre og bindemiddel
Arealvægt af todimensionale produkter (måtter og væv)
Texværdi af roving (også i måtter og væv)
Uimprægneret måttes opførsel
Harpiksimprægneret måttes opførsel
Håndtérbarhed
Gennemfugtningstid
Formbarhed
Stivhed
Fugtindhold
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Glødningstab

Råvare af prepreges
Da prepregs er en kombination af forstærkningsmateriale og ikke hærdet hærdeplastharpiks, vil
råvarekontrol ofte kunne omfatte punkter fra de ovenstående afsnit samt:
Type af fiber
Type af hærdeplast
Fremstillingsdato (alder)
Udseende generelt samt evt. fordeling af fibre og bindemiddel
Arealvægt
Andel af forstærkningsmateriale
Fugtindhold
Glødningstab
Fremstilling af prøveemne

Produktionskontrol
Temperatur og relativ fugtighed af omgivende luft fx ved hjælp af termohygrograf
Temperatur af råvarer
Regnskab med forbrug og fordeling af råvarer
Lagtykkelse af gelcoat- og topcoatlag
Total tykkelse på passende stadier i processen

Færdigvarekontrol
Ikke-destruktiv prøvning
Visuel kontrol
Vægtkontrol
Dimensionskontrol (tykkelse fx ved hjælp af ultralyd)
Delamineringskontrol (fx ved hjælp af ultralyd eller coin tap test)
Destruktiv prøvning på udskæringer eller referenceplader
Udhærdningsgrad (fx reststyrenanalyse eller Barcol-hårdhed)
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Andel og fordeling af forstærkningsmateriale (fx glasprocent)
Andre relevante egenskaber (fx mekaniske, herunder interlaminare styrkevædier)

Reparationsmetoder
I litteraturen gives der ingen egentlig dokumentation for de metoder, der i almindelighed anbefales til
reparation af fiberforstærket hærdeplast. Til reparation af konstruktioner, der ikke udsættes for
ekstreme påvirkninger, anbefaler en lang række råvareleverandører fremgangsmåder, der
erfaringsmæssigt har vist sig at være fornuftige. Desuden gives en del kurser i reparationsteknik af
tekniske skoler, teknologiske institutter, bådklubber og andre, allesammen byggende på nogle
principper, som forekommer fornuftige, og som i årevis har vist sig at være gode.
Når det drejer sig om ekstremt påvirkede konstruktioner som fly og søværnets fartøjer, kan man i
flyværkstederne og hos marinen finde meget detaljerede reparations-instruktioner, hvor intet overlades
til tilfældigheder og sjældent til reparatørens egen afgørelse. Her er der imidlertid tale om et endeligt
antal velkendte konstruktionsdetaljer, hvis betydning for hele fartøjets operationsdygtighed er kendt, og
hvor kontrol af det udførte arbejde er en selvfølgelig nødvendighed. Følgerne af fejl i sådanne
konstruktioner kan ofte være katastrofale.

Principper for reparation
Formålet med at reparere en beskadiget konstruktion er indlysende, nemlig at genskabe de oprindelige
egenskaber, helst uden at det kan ses. Ofte anses udseendet imidlertid for lige så vigtigt som fx
mekanisk styrke, fx hvis en bådejer ønsker at sælge sit fartøj efter et havari.
Principielt går reparationsarbejde altså ud på at fjerne alt beskadiget materiale og erstatte det med nyt.
Det lyder simpelt, men kan ofte medføre store praktiske vanskeligheder. Tilførsel af nyt materiale vil i
langt det overvejende antal tilfælde ske ved klæbning eller sekundær laminering.
Reparationsopgaver kan fx inddeles i følgende hovedtyper:
Gelcoat- og topcoatskader
Laminatskader
– Ikke gennemgående
– Gennemgående
– Adgang fra begge sider
– Kun adgang fra den ene side
Sandwichskader
Det er et overordnet princip, at reparationer udføres, så den oprindelige konstruktion genskabes bedst
muligt, dvs. med samme materialer og med samme laminatopbygning. Hvis laminatets opbygning er
ukendt, kan man skaffe sig kendskab til den ved at afbrænde et lille stykke udskåret laminat. Glasset vil
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da blive tilbage, og man kan se, hvilke glasfiberprodukter laminatet er bygget op af. Hvis man ikke kan
skaffe de samme materialer – der kan fx være tale om udenlandsk fremstillede konstruktioner eller
konstruktioner af ukendt oprindelse – må man i hvert fald vælge materialer af samme type. For
polyesterens vedkommende kan det være nødvendigt at analysere sig frem til den anvendte type (fx
terephthalsyre, neopentylglykol, brandhæmmende).
Erfaringen har vist, at man imidlertid ikke altid kan regne med, at en bestemt polyester er god til at klæbe
mod et udhærdet laminat af samme polyester, endsige af en anden polyester af samme type. Resultatet
af en undersøgelse udført af Center for Plastteknologi på Teknologisk Institut vises i tabellen herunder.
Det ses, at en bestemt kvalitet polyester ikke kan hæfte tilstrækkeligt godt mod sig selv, ej heller mod en
anden kvalitet af samme fabrikat, men derimod godt mod en polyester af fremmed fabrikat, dog ikke et
hvilket som helst. En anden polyester hæfter øjensynligt fint mod alle de undersøgte fabrikater og
kvaliteter – også mod den omtalte “dårlige” kvalitet.

Vedhæftning
Indbyrdes vedhæftning mellem fem forskellige polyestere af fire fabrikater (A, B C og D). 1 og 2
henfører til to forskellige kvaliteter af samme fabrikat. Alle er på orthophthalsyrebasis.

Sekundært
laminat A, 1
Sekundært
laminat C

Basislaminat A,

Basislaminat A,

1

2

Dårlig

God

Basislaminat B

Basislaminat D

Dårlig

God

Dårlig

God

God

–

Gelcoat- og topcoatsskader
I dette afsnit behandles reparation af skader og produktionsfejl i gelcoat og topcoat. Typiske
produktionsfejl er beskrevet i tabellen sidst i dette kapitel.
Ridser og skrammer, der ikke er gennemgående, men således at gelcoaten stadig udgør en lukket
overflade, finslibes med vandslibepapir nr. 600, og de nu matte områder poleres til oprindelig eller
ønsket glans med polérpasta.
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Forberedelse af skadesområde ved en gelcoatskade

Tilplastring af gelcoatreparation med
plastfolie og pap

Gennemgående ridser, krakeleringer (ofte stjerneformede), blærer, huller, såkaldt elefanthud (rynker) og
andre gelcoatfejl eller beskadigelser udbedres, ved at gelcoaten først fjernes helt ned til
glasfiberlaminatet. Randen slibes jævnt rund eller oval uden skarpe hjørner og affases med en hældning
på helst 1:10.
Reparationsstedet renses for slibestøv med en acetonebefugtet klud eller bedre med en klud
gennemvædet med styren. Styren fordamper langsommere end acetone og indgår som bekendt i
polyestersystemet, men overskud skal alligevel fjernes omhyggeligt, inden arbejdet fortsættes.
Som erstatning for den fjernede mængde gelcoat foretrækkes samme kvalitet fra samme leverandør og
med samme farvenummer. Der vil oftest opstå en nuanceforskel, fordi den gamle gelcoat er falmet, men
hvis ikke den er meget gammel, vil den nye gelcoat ret hurtigt få samme nuance, da den også falmer.
Dosering af hærdemidler skal være meget nøjagtig, men især ved små portioner er dette vanskeligt. For
en sikkerheds skyld er det en god ide altid at tage mindst 50 g gelcoat i anvendelse, selv om behovet er
mindre, og så kassere overskudet. Da de fleste fejl på dette trin skyldes utilstrækkelig sammenblanding
af gelcoat og hærdemidler, skal det pointeres, at det er overordentligt vigtigt, at sammenblandingen sker
omhyggeligt. Brug mindst 3 minutter til omrøringsprocessen!
Før gelcoaten påføres reparationsstedet, rengøres omgivelserne, og det kan undertiden være fornuftigt
at behandle med voks eller andet slipmiddel, men pas på ikke at komme for tæt på reparationsstedet!
Gelcoaten påføres i overskud, og derover anbringes et stykke folie af et materiale, der ikke klæber til
gelcoaten, fx termoplastisk polyester (fx Hostaphan® eller Mylar®).
Med spartel, gummivalse eller andet passende værktøj udjævnes massen, og et stykke pap anbringes
uden på folien og fæstnes med tape, så gelcoaten forhindres i at løbe, mens den hærder. Efter
hærdningen fjernes pap og folie, og reparationsstedets oprindelige kontur og overfladefinish genskabes
ved en omhyggelig og tålmodig slibeproces bestående af tørslibning, vådslibning og afsluttende med
polering med polérpasta i forhold til den ønskede glans.
Ved dobbeltkrumme flader eller andre vanskelige de taljer kan det være nødvendigt at gennemføre
processen i to eller flere etaper. Fremgangsmåden illustreres på figurerne.
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Valg af kornstørrelse
Anvendelse

Kornstørrelse

Grovslibning

P24-P50

Egenskaber
Meget materiale fjernes.
Emnets kontur kan tilpasses
Noget materiale fjernes.

Mellemslibning

P80-P150

En pæn, glat overflade
efterlades
Meget lidt materiale fjernes.

Finslibning

P180-P320

Vådslibning

P400-P1500

Efterlader overfladen egnet til polering

Polérslibning

Polérpasta

Færdigbehandlet overflade

Fint udseende

Vådslibning
Vådslibning udføres oftest som håndslibning.
Der startes med korn P400-500, og når slibe-stedet har ens struktur, skiftes til næste korn-størrelse med
største spring P200, og der sluttes med kornstørrelse omkring P1500.
Jævnligt under slibningen og ved hvert skift af kornstørrelse skylles slibestedet med rent vand. For at
sikre optimalt sliberesultat bør man jævnligt kontrollere resultatet i tør tilstand. Ved med en kulblyant at
tegne streger på emnet kan man kontrollere, at der er slebet i bund, dvs. at gamle slibespor er fjernet.
Blyantsstregerne går helt ned i bunden af slibesporene, og når farven er væk, er de gamle slibespor
ligeledes væk, og der kan skiftes til finere kornstørrelse.
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Tørslibning
Inden tørslibning påbegyndes, er det vigtigt at beskytte det ubeska- digede område mod unødige
sliberidser, idet skadesområdet afdækkes med tape. Er der store toppe af gelcoat, der ligger langt over
om givelsernes niveau, indledes der med grov håndslibning med tørslibepapir, og der slibes videre med
mellemslibning og afsluttes med finslibning. For at undgå, at der ved håndslibning slibes helt igennem
gelcoatlaget, benyttes en slibeklods med samme kontur som emnets. Derved slibes der kun på de
højeste punkter. På store, regulære områder kan der anvendes vinkel- eller excentersliber.

Laminatskader – ikke genemgående
Beskadiget materiale fjernes ned til sundt (ubeskadiget) laminat, og randen af “såret” affases til en
hældning på ca. 1:10 med groft slibepapir, fx nr. 24, idet der tilstræbes afrundede konturer, og skarpe
hjørner og spidser undgås. Slibestedet renses for slibestøv med en styrenvædet klud.
Det fjernede materiale kan nu erstattes enten med tilskårne stykker af glasfibermåtte eller med en
glasfiberholdig spartelmasse. Sidstnævnte kan man selv blande, eller den kan købes færdigblandet i
pakker med afmålte mængder af hærdemidler, som ofte er indfarvet for at sikre kontrollen med
sammenblandingen.
Materialet skal grundigt arbejdes ind i “såret”, så dette bliver fuldstændigt udfyldt, og så indesluttet luft
arbejdes ud. Eventuelt kan fyldningsprocessen udføres i flere trin; fx først en grov og derpå en fin
arbejdsgang.
Når materialet er udhærdet, slibes det jævnt og glat, og der påføres ca. 0,5 mm gelcoat, som beskrevet i
forrige afsnit. På figurerne vises to vigtige trin i processen.

Forberedelse af skadesområde ved reparation af ikke gennemgående laminatskade
A. Før reparation B. Klar til påføring af nyt materiale

Laminatskader – gennemgående
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Gennemgående laminatskader kan undertiden forekomme på steder, hvor laminatet ikke er tilgængeligt
fra begge sider. Det er lidt mere besværligt at reparere, men med lidt ekstra omhu kan det sædvanligvis
godt gøres tilfredsstillende.

Gennemgående laminatreparation fra bagsiden, enkeltsidigt affaset
Er der tale om meget store skader, kan det være hensigtsmæssigt at støbe en ny detalje – helst i den
oprindelige støbeform – svarende til det område i konstruktionen, der er beskadiget, og så indlaminere
“reservedelen” efter udskæring af det tilsvarende beskadigede stykke. Er laminatet i sådanne tilfælde
kun tilgængeligt fra én side, kan det være nødvendigt at skaffe sig adgang fx ved udskæring af et stykke
ubeskadiget laminat og indlaminering af det igen efter endt reparationsarbejde.
Et frit tilgængeligt laminat repareres ved fjernelse af alt beskadiget materiale, renskæring af brudstedet
med afrundede kanter og dobbeltaffasning med den tidligere nævnte hældning 1:10. Nogle foreslår kun
affasning på bagsiden af laminatet, således at gelcoatsiden fremstår med det mindst mulige hul.
Forklaringen er, at reparation af gelcoatlag volder størst vanskelighed og derfor foretrækkes mindst
muligt. Andre derimod foretrækker dobbeltsidig affasning ud fra den betragtning, at en sådan
fremgangsmåde giver en stærkere reparation.
Ensidig affasning kan accepteres ved små eller ensidige belastninger.
Hvis laminatet kun er tilgængeligt fra den ene side, må der laves et hul, der er stort nok til, at man kan
komme til at bearbejde den anden side af laminatet igennem hullet.
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Enkeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade

Dobbeltaffaset reparation af gennemgående laminatskade
Om affasningen skal udføres enkeltsidigt eller dobbeltsidigt, er der som ovenfor nævnt forskellige
opfattelser af. Ved dobbeltsidig affasning fås måske en stærkere reparation, som det til gengæld er
betydeligt vanskeligere at udføre godt. Hvis hullet gøres lidt aflangt, kan en støtteplade skydes igennem
og fastgøres, fx med et lag glasfibermåtte pålagt, med en ståltråd eller lignende til forsiden. Den videre
fremgangsmåde følger det, der er nævnt ovenfor under ikke gennemgående skader.
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Brug af støtteplade
Anbringelse at støtteplade gennem aflangt hul ved reparation af gennemgående laminatskade - kun
adgang fra oversiden

Laminatskader – sandwichkonstruktioner
Reparationer af beskadigede sandwichkonstruktioner kan være meget forskellige alene i medfør af de
mangfoldige materialemuligheder, der er til stede. Her skal blot omtales et sandwichlaminat bestående
af to skaller af GUP med et cellulært materiale som kerne, typisk polyurethanskum, PVC-skum eller
kantstillet endetræ af balsa.
Hvis kernen skal udskiftes, fordi den er beskadiget, laver man først den allerede eksisterende åbning i
det ene dæklag noget større end i det andet. Den beskadigede kernedel kan da skæres ren og udtages
igennem det større hul, og en omhyggeligt tilpasset erstatningskerne kan føres ind ad samme vej.
Erstatningskernen må naturligvis fx med passende spartelmasse klæbes til det modsatte dæklag og til
den øvrige kerne. Begge dæklagene lukkes herefter udefra på sædvanlig måde.
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Hjælpeanordning til påføring af et lag glasfibermåtte indvendigt i lukket hulrum
Hvis skaden ikke er gennemgående, men kun berører det ene dæklag og kernen, kan samme

59

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

fremgangsmåde benyttes. Dog skal man passe på ikke at beskadige det uskadte dæklag, når
kernematerialet fjernes.
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Princip for erstatning af en kernedel. Gennemgående sandwichskade.
A. Oprindeligt brud. B. Færdig reparation.
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Oversigt over gelcoatfejl – deres årsag og
afhjælpning
Nedenfor kan ses en række tabeller som samlet set udgør en overset Oversigt over gelcoatfejl samt
deres årsag og afhjælpning.
Klik på tabellerne for at åbne større versioner. Link til download af PDF udgaver findes nederst på siden.
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Download PDF udgaver her
Gelcoat tabel 505
Gelcoat tabel 506
Gelcoat tabel 507
Gelcoat tabel 508
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