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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.

7

Plast Teknologi - Udvalgt sektion

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
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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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