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Dorte W. Bælum (tv) og Bente N. Christensen fra Plast Center Danmark 
som faciliterer PlastNet.

Fælles præsentation af Helge von Selasinsky fra FCK-Valley Stade og Dr. Ott fra 
Fraunhofer IFAM.

Danmark samlede  
international  
kompositelite
Meget positiv evaluering af både det faglige og netværksmæssige  
udbytte af kompositkonference i november

60 deltagere fra 35 virksom-
heder i ind- og udland deltog 
i innovationsnetværket 
PlastNet’s1) todages »Confe-
rence on Fiber Reinforced 
Composite Materials« i Es-
bjerg. 
Den internationale konfe-
rence om fiberforstærkede 
kompositmaterialer havde 
fokus på tre hovedemner: 
Genvinding af kompositmate-
rialer, den nyeste teknologi 
inden for resiner/materialer 
samt adhæsion og adhæsiver 
til kompositter. 
Konferencen bød på præsen-
tationer med højt fagligt 
indhold, hvoraf nogle var 
teoretiske, andre mere prak-
tisk orienterede. Under arran-
gementets netværksdel var 
der indlæg fra blandt andre 
den tyske klynge, CFK-Valley 
Stade, et udenlandsk universi-
tet og flere udenlandske 
virksomheder. 
PlastNet giver her nogle hoved-
indtryk fra de faglige indlæg.

Genvinding af 
kompositmaterialer
Dr. Thomas Turner, Principal 
Research Fellow fra University 
of Nottingham, præsenterede 
udfordringer ved og løsnin-
ger på at genvinde kulfibre 
fra kompositmaterialer. 
Der er flere metoder til at 
genvinde kulfibre fra kompo-
sitmaterialer - mekaniske, 
termiske, termo-mekaniske 
og termo-kemiske. Dog er der 
kun en begrænset udvikling i 
kommercialiseringen af 
genvundne fibre, fordi det er 
meget komplekst at opnå 
høje mekaniske egenskaber 
fra kompositter med disse 
fibre. 
Dr. Turner konkluderede, at 

der er stærke økonomiske 
incitamenter for at genvinde 
kulfibre. 
Af metoderne er pyrolyse nu 
kommerciel, og flere andre 
har potentiale til at blive det. 
Nøglen til forøget pakketæt-
hed er fibrenes ensrettede 
orientering. Den medfører i 
øvrigt også reduceret brud på 
fibrene og et reduceret antal 
hulrum, hvilket bidrager til 
forøgede kompositegenska-
ber.

Miljøvenlige resiner
Casper Albrektsen, Teknisk 
Manager, Reichhold, præsen-
terede den seneste udvikling 
inden for polyester- og vinyl-
esterresiner, hvor udviklingen 

bl.a. er drevet af at opnå 
bedre arbejdsmiljø og mere 
miljøvenlige råvarer.
Samtidig er det et mål at 
forbedrede resiner bidrager 
til øget ydeevne for kompo-
sitter. Specielt fokuseres på 
egenskaber som vægtreduk-
tion, bedre mekaniske egen-
skaber, forøgede udmattel-
sesegenskaber, brandhæm-
mende egenskaber og korro-
sionsmodstand. 
Af arbejdsmiljøhensyn ses på 
substitution af cobalt carbo-
xylerede salte, som accelera-
torer til polyester- og vinyle-
stersystemer samt på reduk-
tion - eller substitution af 
styren. En løsning på sidst-
nævnte er at anvende mono-
merfrie resiner, der så har en 
polymer eller oligomer struk-
tur. 

Adhæsion og adhæsiver 
til kompositter
En vigtig faktor for at kunne 
udnytte kompositmaterialers 

” Konferencens tre hovedemner: Genvinding  
af kompositmaterialer, den nyeste teknologi inden  

for resiner/materialer samt adhæsion og  
adhæsiver til kompositter. 
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Fremstilling af phenolbaseret komposit ved hjælp af »Reusable 
Vacuum Bag« forevist af Lars Irgens, Development Group.

Speeddating mellem Søren Staal, Peter Moskvitin, begge fra 
LM Wind Power Blades, og Christian Gam fra BASF.

fulde potentiale kan være, om 
der er valgt en optimal sam-
menføjningsmetode. 
Limning har flere klare fordele 
i forhold til konventionel 
mekanisk sammenføjning, 
blandt andet fordi belastnin-
gen fordeles over et større 
areal. En succesrig anvendelse 
af lim afhænger af mange 
faktorer, herunder har valget 
af den rigtige lim og pas-
sende procesbetingelser stor 
betydning.
Christina Nørhave Kjær og 
Kenneth Andersen, der begge 
er projektledere, R&D fra Sika 
Danmark, præsenterede 
nogle af de udfordringer og 
løsninger, der er forbundet 
med sammenføjning af kom-
positter via strukturelle ad-
hæsiver - helt konkret ved 
sammenføjning af møllevin-
ger og sandwichpaneler. 

Aktive og tilfredse 
deltagere
Deltagerne var meget aktive i 
workshops og speeddating, 
hvor der var mulighed for at 
præsentere sin virksomhed i 
kort form.
-Der var god sammenhæng 
mellem de teoretiske indlæg 
på højt niveau fra danske og 
internationale oplægsholdere 
og præsentationen af meget 
praktiske problemstillinger. Et 
af formålene med PlastNet er 
at holde industrien opdateret 
om den seneste teknologiske 
udvikling, så virksomhederne 
ikke enkeltvis er henvist til at 
opsøge eksperter ude i ver-
den. Vurderet på de evalu-
eringer, vi har modtaget fra 

deltagerne, er både det og 
netværksdelen lykkedes, 
siger centerleder Dorte Walzl 
Bælum, Plast Center Dan-
mark. 
Flere konferencedeltagere var 
ganske positive i deres evalu-
erende udsagn om både det 
faglige og netværksmæssige 
udbytte.

Indfriede forventninger
Brian Lund, Doviste A/S:
-Mine forventninger var 
blandt andet at blive præsen-
teret for nogle af de nyeste 
teknologier inden for kompo-
sitverdenen samt at få mulig-
hed for at udbygge mit net-
værk. Og jeg fik bestemt 
indfriet mine forventninger. 
Netop at være en del af et 
netværk er en af grundene til, 
at vi er medlem af PlastNet. 
Her er der mulighed for at 
løse konkrete problemstillin-
ger i fællesskab fx ved et 
samarbejde mellem virksom-
heder, universiteter og insti-
tutter. Derudover giver med-
lemskabet adgang til kompe-
tenceudvikling i form af 
kurser og efteruddannelse.

Nye kontakter
Helge von Selasinsky, Deputy 
Head of Main Office, CFK-
Valley Stade:
-PlastNet-konferencen var et 

meget interessant arrange-
ment for både mig og vores 
organisation, CFK-Valley 
Stade. Som en del af vores 
internationale strategi kunne 
vi samle information om de 
nordeuropæiske markeder 
samt finde nye kontakter og 
potentielle kunder. Som 
helhed var organiseringen af 
konferencen professionel og 
meget fint ledet.

Uovertruffen  
organisering  
Klavs Weis-Fogh, Key Account 
Manager - Wind Energy, Gurit 
(UK) Ltd:
-Det er ofte en hårfin balance 
at sikre teknisk erfaringsud-
veksling på højt niveau og på 
samme tid opfylde kommer-
cielle behov. Denne konfe-
rence klarede det med succes. 
Den blev gennemført med en 
professionalisme og i en 
atmosfære, som favnede 
begge elementer. Speedda-
tingen var en fin ramme for 
sidstnævnte. Organiseringen 
var uovertruffen. 

Indsigt i de 
nyeste teknologier
Ole Lykke Jensen, adm. direk-
tør, Davinci development A/S: 

1) Bredt netværk
PlastNet er et medlemsbaseret innovationsnetværk finan-
sieret gennem en række projekter af Den Europæiske 
Union, staten, Region Syddanmark og over 100 virksomhe-
der. Den aktuelle konference er delvis finansieret af midler 
fra projektet Innovation Express, der er Styrelsen for Forsk-
ning og Innovation’s internationaliseringspulje.

-Der er stærke økonomi-
ske incitamenter for at 
genvinde kulfibre. Fx er 
pyrolysemetoden nu 
kommercialiseret.

-Vi er i gang med en del 
spændende kompositprojek-
ter og har eksempelvis for 
nylig designet, konstrueret og 
beregnet en spindeltrappe 
udelukkende i glasfiber og 
kulfiber. Som rådgivende 
ingeniørvirksomhed er det 
meget vigtigt at få indsigt i de 
nyeste teknologier, og det må 
man sige, at konferencen gav. 
Derudover var der rigtig gode 
muligheder for at netværke 
med andre i branchen og tale 
med specialister fra flere 
lande under uformelle ram-
mer. Det er blandt andet på 
grund af denne slags arrange-
menter, vi er medlem af 
PlastNet.

Nyeste viden om resiner
Peter Moskvitin, Material 
Engineer, LM Wind Power 
A/S: 
-Debatterne og vidensud-
vekslingen under konferen-
cen var meningsfulde, og 
eksempelvis den nyeste viden 
om polyester og polyurethan-
resiner er relevant for vind-
mølleindustrien. Jeg vil helt 
sikkert bruge den viden og de 
informationer, jeg har fået, i 
mit job. 

-PN/jac


