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Vitorlaanyag és ezek mechanikus tulajdonságai
Szövött szerkezet
A szövött szerkezetnél a
főszálakat egyenesen szövik,
hosszában, feszítés alatt, a
töltő-, vagy keresztszálakat
pedig keresztben, egyik szálat
a másikra, amíg el nem érik a
sarkokat, majd vissza.
Ez az eljárás rendkívül gyors és
hatékony.
Szőni mindenféle szálat lehet, a
létrejött anyag pedig az
úgynevezett taffeta, ahol a
szövés feszes, a szerkezet
laza, szálak közötti résekkel.

Évszázadokkal ezelőtt a vitorlaanyagot
len- és pamutszálakból szőtték – és
használják ma is a keresztrigges, Clipper,
és J-osztály versenyhajóinál. Később
jelentek meg a szintetikus szálak, a rayon
és a nylon a spinnakereknél, majd a
poliészter (Dacron®, Terylene® , stb.), és
az aramid (Kevlar®, Twaron®, Technora®).
Ezután fejlesztették tovább a polyetilént, melyből
kaptuk a Spectra® és Dyneema® anyagokat. A
legutóbb előállított, és vitorlaanyag gyártására
rendkívül alkalmas szál a karbon.
Habár ezek az anyagok szövésre
is alkalmasak, a vitorlagyártásban
már nem úgy használják, mint
annak idején.
Ma már csak a poliésztert és a
nylont használják ebben az
előállítási formában.

A szövött anyagok legfőbb problémája a nyúlás. Szövésnél a feszítő és töltelék
szálak egymást keresztezve fedik egymást. Terhelés alatt a szálak
megpróbálnak visszaegyenesedni, ez az anyag nyúlásához, a szövet
„hullámosodásához” vezet. Mondhatjuk úgy is, hogy az a szál, amely a nyúlásnak
ellenáll, nem szőhető olyan szorosra, hogy flexibilis legyen, mint pl. a PET, és ha
nem elég flexibilis, akkor sokkal inkább ki van téve a törés veszélyének.
Szövés
A szövés minősége és az anyag súlya jóval kritikusabb pont lehet, mint a szálak
kiválasztása. A rossz minőségű szövés nagy mértékű nyúláshoz, és a vitorla
rossz alakjához vezet. A súlyt általában unciában határozzák meg (oz). Például
egy 8 oz-os anyag azt jelenti, hogy egy 28,5 x 36 inch területű anyag súlya 8
uncia. Persze a gramm / négyzetméter is elfogadott, ahol 8 uncia 226,8 gramm,
az anyag területe pedig 0,66 négyzetméter, vagyis 342 g/m2.
A szövött vitorlák anyaga két
csoportra osztható: egyenletes,
vagy váltakozó. Az egyenletes
anyagnál a hosszanti és
keresztszálak ugyanolyan
vastagságúak és súlyúak. A
váltakozónál az egyik irányban
vastagabbak a szálak. A
legtöbb modern vitorla
horizontális szabású, ami egy
váltakozó technika, ahol a
töltelék szálak erősebbek. Ez
nagyobb teherbírást tesz
lehetővé az első és hátsó
sarkok között. Ezt leginkább a
nagyvitorláknál és az
erősszeles orrvitorláknál
használják.

Laminált szerkezet
Ez a következő elemekből áll:
Fedő réteg – filmréteg, akár magában, vagy egy vékony, külsőleg felhelyezett
taffeta védőréteggel;
Teherhordó szálak hálója középen, a fedő és alsó rétegek között;
Alsó réteg – filmréteg, akár magában, vagy egy vékony, külsőleg felhelyezett
taffeta védőréteggel.
A ragasztóanyagot a felületre
viszik fel, mielőtt a rétegeket
egymásra helyezik –
előkészített alkotóelem.
Ezeket az elemeket
összelaminálják magas
nyomású fűtő hengerrel. A
belső háló (és/vagy taffeta)
laminálását a szálak anyaga
(aramid, poliészter, karbon,
vagy dyneema) határozza meg.
A film anyaga Mylar®
(poliészterből előállított film),
de Tedlar® is lehet.
A taffeta anyaga általában
poliészterből készül, mivel nincs
teherviselő szerepe, a feladata csak
a tartósság növelése.

A szálak – anyagok és tulajdonságaik
Nylon
Egy poliamid, melyet főként spinnakereknél használnak a könnyű súlya miatt,
emellett erős, kiváló kopásálló és hajlékony. Azonban a túlzott megterhelést,
mely élesebb menetben felléphet, nem bírja. A nylon érzékenyebb az UV
sugárzással és egyéb kémiai változásokkal szemben, mint a poliészter, a fizikai
tulajdonságai a megkötött nedvesség mértékének megfelelően változhat.

Polyester - általában Dacron®, Tetoron®, Terylene®, Trevira®
and Diolen® neveken használjuk.
Rendkívül erős és tartós anyag, mely többféle vastagságban
és felülettel rendelkezhet, ezáltal csaknem mindenhol
alkalmazható.
A polietilén tereftalát (PET) a poliészter legismertebb
formája, ebből készül a legtöbb vitorlaanyag. A PET
rendkívül rugalmas, kopásálló, UV-álló, gyorsan szárad, hajlékony és olcsó. Ma
már a versenyvitorláknál a PET szálakat általában erősebb szálakkal
helyettesítik, de a tartóssága és kedvező ára miatt még biztosan a
legnépszerűbb marad. A Dupont 52-es típusú, kifejezetten vitorlaanyagnak
előállított poliészterszál márkaneve a Dacron®. Hasonló anyag a az 1W70
poliészter, amely 27%-kal szívósabb anyag a Dacronnál.
Pentex®
A PEN (polietilén naftalát) anyagot főként a Honeywell cég által jegyzett PENTEX
néven ismerjük, mely a poliészter egyik változata, 40%-kal kevésbé nyúlik, mint a
hagyományos PET szál, de kb. kétszer kevésbé, mint a Kevlar 29.
Rugalmassága éppolyan jó, mint a PET szálaké, de a PEN anyagot nem lehet
olyan szorosan szőni; a szövött PEN anyagot át kell itatni gyantával, mely
helytelen használat során rongálódhat, egyszóval kényes. A PEN sokkal inkább
használható laminált vitorlaanyag készítésénél, ahol a szálak nyúlásirányban
vannak lefektetve és két filmréteg közé vannak rögzítve (pl. Mylar®), vagy mint a
taffeta, a laminát külső védőrétegeként. A PEN laminálás egy gazdaságosabb
alternatívája a versenyvitorla anyagoknak.

Vectran®
A Ticona által gyártott Vectran® egy poliészter alapú szál, melyet
a naftalén és etilén-glikóz anyagokkal szintetizálva lesz aromás
poliészter. Nem szerencsés a hasonlat, de tulajdonképpen félig
poliészter, félig aramid. Mint a kevlárnál is az aromás gyűrű teszi
erőssé és szerkezetileg stabillá, de megvan az előnye a hosszú
láncú molekulának is. A Vectran® a folyékony kristályok
osztályába tartozik, molekulái folyékony állapotban kristályos szerkezetűek.
Színe arany, egyik változata megegyezik a Kevlar® 29-el, de hajlítás alatt
kevésbé erős. Ez előnynek számít az endurance és a túravitorlák készítésénél,
ahol a tartósság kulcsfontosságú. További előnye a vectran szálnak, hogy a
csúszási/kúszási hajlama nulla, magas kémiai, és kopási ellenálló-képességgel
rendelkezik és rendkívül nagy szakítószilárdságú. UV ellenállása rosszabb, mint
a PET vagy PEN anyagoké, de úgy 400 óra után az anyag romlása megáll, míg
az Aramidok és a Spectra® tovább romlik.
Aramid – Ismertebb néven Kevlar® vagy Twaron®
A Kevlar ® egy aramid szál, melyet 1971-ben mutatott be a DuPont cég. Azóta
túlnyomórészt ebből az anyagból készülnek a versenyvitorlák. Erősebb, a
teherbírás és súly aránya magasabb, mint az acélé, egyik változata ötször
nagyobb, mint a PET, és körülbelül kétszer erősebb, mint a PEN.
Egy aromás poliamid szál tulajdonképpen molekulárisan megegyezik a Nylon®nal. A hatszög alakú molekula gyűrű feszítés alatt kiegyenesedik. Ez okozza a jó
stabilitást, alacsony nyúlást, nulla csúszást, de ugyanez okozza, hogy képes
elveszíteni rugalmasságát, hajlamos a kopásra. A szál szűk taffetába vagy laza
szövetbe is szőhető, vagy mylar filmhez köthető izotrópikus kontrolként.
Szerkezetek sora felépíthető különböző finomságok és módozatok használatával.
Így lehet a nyúlási, teherbírási, szakítószilárdsági képességeket javítani, melyek
mérése ma a legfontosabb mindenki számára a vitorlagyártásban.

A két legismertebb Kevlar ® típus:
29 – jobb rugalmasságú, mint a 49-es
49 – 50%-al magasabb kezdeti összetétel, mint a 29-es.
A DuPont ® kifeljesztett ennél magasabb móduszokat is (129, 149 és 159), de
ezeket nem a vitorláknál használják, mivel a móduszok növelésével csökken a
flexibilitás. A Kevlar Edge® egy olyan szál, amely kifejezetten vitorlákhoz lett
kifejlesztve, 25%-kal jobb a rugalmassága, mint a nála alacsonyabb móduszú 49esé.
Az aramid szálak nem bírják jól az UV sugárzást (a Kevlar a napsugárzástól
nagyjából kétszer gyorsabban veszít tartósságából, mint a PET), hajtogatást,
csomagolást, lobogtatást. Minél kevesebb lobogtatás és óvatos bánásmód
jelentősen növelheti az aramidszálas vitorla élettartamát.
A Twaron® egy holland aramid fajta, mely fizikailag és kémiailag megegyezik a
DuPont féle Kevlar ®-ral. A Twaron ® HM (high modulus) feszítési tulajdonsága a
Kevlar 49-ével megegyező, de jobb nyúlással és UV ellenálló képességgel
rendelkezik. A Twaron ® SM megegyezik a Kevlar ® 29-al. Színük világos arany,
akárcsak a Kevlar ® -é.
Aramid még a japán Teijin cég-féle Technora®, mely némileg gyengébb, de
kevésbé fáradékonyabb, mint a Kevlar 29®. A rossz UV ellenállás miatt a szál
eredetileg arany színe feketére változik. A Technorát leggyakrabban mint
aszimmetrikus támaszt (X-ply) használják laminált vitorlaanyagoknál.
Polyetilén - Dyneema®, Spectra®, Certran® és PBO®
Nagy súlyú polietilén óriásmolekulából áll. A nagy súlyú polimerek nem
folyékonyak, szállá bonyolult kémiai eljárással alakítják.
A Dyneema®/Spectra® annyira erős, mint a nagy szilárdságú rod szálak.
Rendkívül rugalmas, nem fáradékony anyag, a hosszú lánc szerkezetnek
köszönhetően jók a nyúlási adottságai. A szál hajlékonyságát, nem befolyásolja a
többszöri hajtogatás, UV sugárzás, vagy kopás. Használják mylar filmre fektetve,
mint a kevlárt, de önálló anyagként is felépíthető.
A Spectra® egy ultra nagy súlyú polietilén óriásmolekulából áll, melyet a
Honeywell gyárt, aki kíváló UV ellenállás ajánl (a PET-el egyenértékűt), rendkívül
magas a kezdeti módusz száma (második a karbonszál után), szakító és feszítő
szilárdsága igen nagy. Mindemellett hosszantartó terhelés alatt is tartósságot, és
lassú, de folyamatos nyúlást mutat. Ez az évek során viszont alakváltozást okoz.
Emiatt a Spectrát főként spinnakereknél használják, többnyire versenyhajókon,
ahol a vitorlákat gyakran cserélik.
A DSM nevű holland cég gyártja a Dyneema® anyagot. A Dyneema®
méretkínálata sokkal szélesebb, mint a Spectra ©-é.

A Certran® és a PBO anyagok kevésbé köszönnek vissza a vitorlaanyagoknál. A
PBO esetében például az anyag jó rugalmasságú, az UV sugárzás
tűrőképességének hiánya miatt azonban szóba sem jöhet.
Certran®
A Certrant a Hoechst Celanese gyártja, mely a Spectrához hasonló polietilén, de
csak fele akkora módozat besorolású. Tulajdonságaik is hasonlóak, rendkívül
flexibilis, de nem bírja a napot, és az anyag is csúszást mutat.
Zylon® (PBO)
PBO egy folyékony kristályos polimer, melyet Zylon® néven fejlesztett ki a japán
Toyobo. Alap módozata egy arany szál, mely minden magas móduszú szálnál
magasabb, még az aramidnál is. A PBO jó tulajdonságai között szerepel, hogy
hőtűrő, nem csúszik, kémiailag ellenálló, kopásnak, vágásnak ellenálló, és a
rendszeres hajtogatást is igen jól tűri. Az anyag rugalmas, puha tapintású, de
sajnos rendkívül rosszul viseli a napot és a látható fényeket.

Karbon
A karbon egy magas módozatú
szintetikus szál, mely szénatomokból
áll. Tulajdonképpen érzéketlen az UV
sugárzásra és nyúlása rendkívül
alacsony. A variációiban a teljesen
rideg, nyúlásmentes anyagtól az
extrém flexibilis és tartós, ám csak az
aramidnál alig nyúlósabb anyagig
változik.
A karbonszál jópár tulajdonságban
megegyezik az aszbeszttel.
Egy karbon rostszál sokezer karbonrost kötegből áll. Önmagában egy rost egy 58 mikromilliméter átmérőjű vékony cső, mely csak szenet tartalmaz.
A karbon szál atomszerkezete megegyezik a grafittal, minden atomja három vele
egy síkban lévő atomhoz kötődik, és így egymásba fonódó hatszögű gyűrűket
alkotnak. A karbonszálak vezetik a hőt és az elektromosságot. Elsősorban
összetett anyagoknál erősítőként, részben polimereket erősítő karbonszálként
ismert.

Összefoglalás
A hosszú, vékony szénrostokból álló szénszálak néhány esetben grafittá
alakulnak át.

A karbon szálakat hevítéssel és nyújtással alakítják szintetikus szállá.
A szintetikus anyag előállításának általános eljárása az oxidáció és poliakrilnitrit
(PAN) hőkezelés.
1. Elővegyület
Mint a polimereknél, a poliakrilnitrit molekulái is
hosszú láncot alkotnak, melyek folyamatosan
rendeződnek szálakba.

Akril elővegyület

2. Hőkezeléses eljárás
A szálakat nyújtják és nem több, mint 400° C-on
hevítik. Az így létrejött keresztkötésű szénlánc nem
indul olvadásnak a további eljárások során.

Oxidáció

3. Pirolízis
A szálakat oxigénmentes környezetben 800° C-on
hevítik. Ezzel a lépéssel távolítják el a szennyeződéseket. Majd újra felmelegítik 1500-2000 °C-on, így
állítják elő a legmagasabb nyúlási erőt (820,000 psi
vagy 5,650 MPa vagy 5,650 N/mm²). Ha megfelelő
feltételek mellett hevítik, akkor a szénláncok
egymásra kötnek (létrás polimerek), formálva és
olvasztva ezzel az éles grafit síkokat elliptikus vagy
kerek szálakká.
Az eredmény általában 93-95%-os szén. Tovább
növelhető a széntartalom, mint magasabb módusz
vagy erősebb szén, további hevítési eljárással.

Pirolízis

4. Grafitizáció (grafit szálhoz)
A szálakat 50-100%-os nyújtás mellett 1100- 3000° C
között hevítik. A nyújtással biztosítjuk a kívánt
kristályosodási irányt, mellyel elérjük a kívánt
móduszt, melynek nyúlási ereje 300-600 GPa. Ha a
szénszálakat 2500 és 3000 °C között hevítjük,
magasabb rugalmasságú módozatot kapunk
(77,000,000 psi vagy 531 GPa vagy 531 kN/mm²).
4. Felületkezelés
A teljesítményt még lehet fokozni a szénszál
felületének erősítő kötésével. Ezt az utolsó lépést
számos különböző eljárással végezhetik.

Grafitizáció

Felületkezelés

A karbonszálas textilek néhány kategóriája:
standard módusz
közbenső módusz
magas módusz

250 GPa
300 GPa
> 300 GPa

A különböző fonaltípusok nyúlási ereje 2000 és 7000 MPa között változik.
A szénszál átlagos sűrűsége 1750 kg/m3.

A szálak teherbírásának megvitatása után meg kell vizsgálnunk a laminátok
szövött részét.
A Kevlar 29-et, Kevlar 49-et, Spectrát és a Dacront eddig is használtuk a velük
járó előnyökkel, de ahogy ezt korábban mondtuk, még ma is a Dacron messze a
leggyakoribb választás. És a többi – hogy a szövetben a fonalak viselik a
terhelést vagy az EMT eljárás, ahogy a szálakat felfektetjük, a Dacront jól
kihasználó taffeták, mellyel ellenállóvá tesszük az UV sugárzás és kidörzsölődés
ellen – felesleges?
Kevlar ® 29
Kevlar ® 49
Spectra ®
Dacron ®

Erős, nem nyúlik, könnyű, hajlításnak és UV-nak azonban nem áll
ellen.
Nagyon erős, nyúlása rosszabb, mint a K29-é, könnyű, hajlításnak
és UV-nak nem áll ellen.
Roppant erős, nagyon könnyű, nyúlása több, mint a K29-é, jó UV
és hajlításálló.
Közepesen erős, nehéz, közepesen ellenáll a hajtogatásnak, UVnek.

Filmek
A filmek, a laminálás során használt, préselt szintetikus polimerekből álló vékony
lap anyagok.
PET
A PET film a legelterjedtebb film a laminált vitorlaanyagok előállításánál. Ez, a
PET szál préselt, kéttengely irányú verziója. Angliában és az Egyesült
Államokban a legismertebb márkaneve a Mylar és a Melinex.
PEN Film
A PEN film a PEN szál préselt, kéttengely irányú verziója. A PEN szál és a PEN
film erősebb a PET anyagoknál. A PEN filmet mégis ritkán használják
vitorlaanyaghoz, mert gyorsabban zsugorodik, mint a PET, nem bírja a
folyamatos használatot, és csökkentheti a vitorla élettartamát.

Szövött kontra laminált vitorlák
A szövött anyagok, bár hosszában és
széltében elég erősek, diagonálisan
gyengék. Mióta a vitorlák háromszögűek,
egyes terhelések diagonálisan szelik át az
anyagot.
Ahhoz, hogy ezt minimalizálni tudjuk, radiál
szabást kéne alkalmazunk, az anyagot a
feszülés mentén kell vezetnünk, így
csökkentve a terhelést. A hagyományos
szövött anyagok nem rendelkeznek ilyen eljárással, melynek a szövéssel és a
panelek összerakásával járó mechanikai problémái vannak.
Háló és fonalak
A fonalak különböző szálakból állnak: ezek
leginkább keskeny, lapos kötegek, vagy
erős szalagok.
A háló ritkásabb szálszövésű, rácsos
szerkezetű, jellegzetes keresztkötésekkel.
A fonalak és a hálók a vitorlaanyag
erősségét és tartósságát, ezek
tulajdonságai pedig az anyag minőségét
határozzák meg. Ha PET vagy PEN
anyagot használunk, szálirányban fog
kevésbé nyúlni. A laminálásban a szálakat
egyenesen, megszakítás nélkül
vezethetjük. Négyféle szerkezeti módot különböztetünk meg:
szövet-film-szövet
A filmréteget két réteg szövött taffeta fogja közre, ahol a film viseli a legtöbb
terhet, a taffeta pedig a szakadás és kopás ellen véd. Ennek az eljárásnak
legfelső kategóriája, ha szövött Spectra vagy Kevlar taffetát használunk. Néhány
újabb esetben a laminátba száliránnyal ellentétesen, aramid szálakat fektetnek
le. Néhány esetben azonban az egyik taffeta réteget elhagyják a költség
csökkentése, vagy súlymegtakarítás miatt.
film-háló-film vagy film-betét-film (filmre film)
Ebben az esetben háló vagy fonalak (betétek) vannak közrefogva filmrétegek
által. A teherbíró elemek egyenesen vannak lefektetve, melyet magas móduszú
szálakkal maximalizálhatunk, itt azonban a szövet hozza a velejáró nyúlást is. A
szálakat közrefogó filmre film laminátok megbízható és erős kötést hoznak létre,
ami mellett csökkenthető a ragasztóanyag mennyiségének felhasználása. Kiváló
minőségű anyagot kaphatunk, ha lamináláskor a szálakat megfeszítve tartjuk.

Hátrányai: A film annyira nem rugalmas és nem kopásálló, mint a szövet,
szerkezeti szálai nem védenek az UV sugárzástól. Általában UV védelmet
tesznek rá.
szövet-film-háló-film-szövet
Az UV és kopás ellen szövött anyagot tesznek a filmrétegekre. Ez a kombináció
lenne a fentiekhez képest a legjobb, de ez drágább, nehezebb, merevebb.
Megnyerő eljárás, hogyan vegyítsük az extra szálak teherbírását a szövött anyag
UV és kopás védelmével.
Szövet-bélés-szövet
A háló mindkét oldalát szövet borítja, filmréteg nélkül. A bélésszál legyen
valamilyen magasabb módozat, és kössön jól; mert gyakran sajnos problémát
okozhat, hogy a különböző anyagok nem kötnek jól. Ez a technika inkább
kísérletező, mint praktikus, de túrázó felhasználásnál működik.
A laminált anyag legalább két réteget alkot.
Amikor Mylar® film közé szövött anyag van laminálva, vagy olyan eljárásoknál,
amikor a film egyik oldalára szövetet laminálnak, radiál szabást alkalmaznak,
nyerve így jobb görbületet és erősebb felületeket. A szálak hálószerűen futnak
abba az irányba, amerre szükséges. Igazából ehhez már semmit nem szükséges
hozzátenni.
A versenypiacon az évek alatt folyamatosan tűnnek el a szövött és a hálós
részek, és gyarapodnak a filmre fektetett szálak. Csak oda, ahova szükséges,
súlyfelesleg nélkül, így kapunk egy rendkívül könnyű és nagyon erős anyagot.
Logikailag most jönne a következő lépés; hogyan fektetjük le a szálakat egy
kiterített asztalon, honnan tudjuk, hol-mennyi szükséges, hogy erős legyen és
könnyű. Ezt nevezzük ezentúl EMT-nek.
Az EMT folyamatát, mely teljes méretében foglalkozik a vitorlával, így növelve a
kopásállást és a hosszú élettartamot, a következő dolgozatban tárgyaljuk.

Tesztek és vizsgálatok
Az anyagokat egy Instron típusú tesztelő egységgel végzik. Az adatok és
grafikonok különböző anyaghosszúságban, 4 féle terhelés alatt mért adatokat
mutatják. Hosszú idő óta követik ezt a tesztelési eljárást, és a mai napig ez az
elfogadott.
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Szál

Modell

Típus

Vitorlaanyag szálak
Rugalmassági
Kémia elnevezés Teherbírás
moduluszok g/den
g/den
kezdeti
100 perc
után

UV

flexi- kémiai
bilitás ellenállás

hónapok

Dacron ®

55

Átlagos
tartósság

polietilén
tereftalát (PET),
poliészter

5-6

80

80

6

0

jó

Dacron ®

52

Tartósabb polietilén
tereftalát (PET),
poliészter

7-8

100

100

6

0

jó

8

130

130

6

0

jó

10.2

250

250

3

Dacron ®

speciális

polietilén
tereftalát (PET),
poliészter

Pentex ®

poliészternaftalén
(PEN)

Vectran ®

aromás PEN

24

580

580

1.5

Nylon

poliamid

9.4

50

50

8

jó
10

jó
oxidálódó

Kevlar ®

29

Aramid

23

550-650

550-650

3

30

oxidálódó

Twaron ®

SM

Aramid

23

550-650

550-650

3

30

oxidálódó

Technora ®

Aramid

24

550

550

1.5

25

oxidálódó

Trevar ®

Aramid

24.5

660

660

1.5

25

oxidálódó

Twaron ®

HM

magas
módozat

Aramid

23

850

850

3

35

oxidálódó

Kevlar ®

49

magas
módozat

Aramid

23

920

920

3

35

oxidálódó

Kevlar ®

129

tartósabb

Aramid

28

750

750

3

25

oxidálódó

Kevlar ®

149

tartósabb

Aramid

18

980

980

3

35

oxidálódó

polietilén

16

650

200

7

0

jó

Certran ®
Spectra ®

900

polietilén

34

900

350

7

0

jó

Spectra ®

1000

polietilén

34

1000

400

7

0

jó

Spectra ®

2000

polietilén

?

Dyneema ® SK 60

polietilén

32

1025

420

7

0

jó

Dyneema ® SK 65

polietilén

35

1100

550

7

0

jó

Dyneema ® SK 66

polietilén

37

1150

600

7

0

jó

Dyneema ® SK 77

polietilén

45

1600

800

7

0

jó

PBO

polietilén

40

2200

1800

5???

?

jó

szén

22

1500

kezdeti

45

jó

21

385

kezdeti

55

Carbon
S Glass

HS

jó
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A dolgozatban található hivatkozások:
Kevlar ®
a DuPont által bejegyzett márkanév
Dacron ® a DuPont által bejegyzett márkanév
Mylar ®
a DuPont által bejegyzett márkanév
Spectra ® a Honeywell által bejegyzett márkanév
Pentex ® a Honeywell által bejegyzett márkanév
Dyneema ® a DSM által bejegyzett márkanév
Dyneema ® a DSM által bejegyzett márkanév
Vectran ® a Hoechst Celenese által bejegyzett márkanév
Technora® a Teijin által bejegyzett márkanév
Twaron® a Teijin által bejegyzett márkanév
Minden jog az említett cégeknek fenntartva.

