
Analyse af fiberarmerede polymerers varmeegenskaber 

Fiberarmerede polymerer (FRPC) blev først introduceret i 1940'erne, hvilket resulterede i 

hurtig udvikling af den petrokemiske fremstillingsindustri. De fordele, der er forbundet med 

stor styrke og stivhed sammen med ringe tæthed og en yderst fleksibel form, gør 

kompositmaterialer attraktive som hel eller delvis erstatning for konventionelle materialer 

(såsom aluminium, stål og beton) i bygningskonstruktioner. 

De brandmæssige egenskaber er en vigtig faktor, når man skal afgøre, om et materiale er 

egnet til bygningskonstruktion. Dette er særligt vigtigt, når det gælder FRPC, da disse er 

sårbare over for ild på grund af risikoen for, at materialet bliver blødt, og fordi 

polymerharpikset er let antændeligt. Når det gælder laminatmateriale, kan laminatdelen 

imidlertid laves af forskellige lag fibre med mange retninger. Disse kan medføre, at varmen 

ledes ad bestemte veje og dermed resultere i en 3D-effekt. 

Formålet med denne undersøgelse er derfor at bestemme omfanget af forskellige FRPC-

materialers varmeegenskaber. For at kunne bestemme FRPC-materialernes mulige 

anisotropiske varmeegenskaber vil der blive anvendt to forskellige forsøgsopstillinger til den 

foreslåede undersøgelse. Først vil der blive anvendt en H-TRIS, som installeres under en 

ventilationshætte med henblik på at måle O₂-forbruget. H-TRIS gør det muligt at bestemme 

materialeegenskaberne korrekt og opnå en forståelse af varmefænomenet (for eksempel 3D-

effekter) til en minimal pris og inden for en begrænset tidshorisont i forhold til at foretage 

testen i en ovn. Samtidig vil denne metode indebære en høj præcision og en forsvarlig 

gentagelsesnøjagtighed. H-TRIS består af et varmefluxpanel og er i stand til at reproducere 

temperaturen jævnfør ISO-temperaturkurven. Dernæst vil der blive taget et bombekalorimeter 

i brug. Et bombekalorimeter er et kalorimeter til måling af en konstant mængde. Det anvendes 

til at måle den varme, der afgives ved forbrænding som følge af en specifik reaktion samt den 

energimængde, som en prøve kan afgive under denne forbrænding. 

De resultater, som opnås i forbindelse med denne undersøgelse, vil vise, om anvendelsen af 

fiberlag resulterer i 3D-effekter under varmespredningen gennem kompositmaterialet og vil 

tilvejebringe forsøgsdata til numeriske simulationer, som kan anvendes til design af materialer 

med øget brandsikkerhed. 

 


