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Nyt byggeri med ETFE - folier

Designe og konstruere med Hightech – byggemateriale (1.del)
PTFE-glasvæv (PTFE: Polytetrafluorethylen) har eksisteret i 40 år. Næsten ingen moderne stadion
tag i Europa kan undvære dens fordele. Det nye er fleksibelt, silikonebelagt glasvæv. Er
budgetmidlerne små, så kan man bruge PVC- belagt polyester væv.
Skal inddækning kunne foldes, bruges det særlige knækholdbare PTFE- væv. Igennem alle
membraner falder mere eller mindre lys, som giver rummet et behageligt dagslys. Membraner
med højre lys - gennemtrængelighed - er i stand til at reflektere lyset tilbage.
Gennemsigtig er dog kun ETFE- folien, som dermed er den første, virkelige konkurrent til glas i
membranernes historie.

2

Den sandsynligvis største Svømmehal i verden, som får sit naturlige lysindfald gennem et ETFEfolietag: Tropical Islands i Brand ved Berlin – set udefra(øverst), indefra.
Eden Garden i St. Austell, Cornwall (Storbritannien), Tropical Islands i Brand ved Berlin og Allianz
Arena i München er succesrige byggeprojekter, som har den enestående inddækning af ETFE puder, som understøtter deres markedsføring. Deres bløde formede pudeinddækning er
geometrisk udfordringsfulde og er iscenesat med (farvede) lyseffekter.
Indtil i dag findes der kun ca. 300 byggerier af de mest kendte bygmestre og arkitekter, hvis
inddækning er lavet af ETFE. De fleste Inddækninger er indtil nu stadigvæk lavet ved brug af
traditionelle byggematerialer, som bliver hurtigere beskidt og kan meget sjældent bruges i
recycling.
ETFE står på trinet fra at være et eksperimentelt byggemateriale til at blive det mest innovative
materiale i moderne design og byggeri.
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Dette kunststof ETFE, med høje præstationsevner findes allerede siden 1970. Mangrovehallen i
Burgers Zoo i Arnheim blev i 1982 inddækket med ETFE- puder. Folien viste sig ved et besøg i 2008
stadigvæk fra dets rene side. Oprindeligt udviklet fra nuklearteknikken til beskyttelse af
elektrokabler, har ETFE folien stået sin prøve pga. sin særlige umodtagelighed over for stråler. På
grund af sin resistens overfor kemikalier bruges folien til indvendig beklædning af f.eks.
levnedsmiddelbeholdere. På grund af sin robusthed og strålegennemtrængelighed er folien også
ideelt til væksthusbyggeri.

ETFE
Materialet ETFE
ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) er en delkrystallin, gennemsigtigt og termoplastisk
fluorcopolymer. ETFE’s smeltepunkt ligger ved 270 *C. Dermed viser der sig også nærheden til
PTFE (stegepande-beklædning), som smelter ved 327 *C. Langtidsbrugstemperaturen ligger for
ETFE ved +/- 150*C. ETFE blev først i 1970 udviklet af kemikoncernen DuPont, Wilmington/ USA,
og står i række med termoplastiske kunststoffer med meget høje ydeevne, som allerede blev
opdaget tidligere, såsom PTFE i 1938 og FEP (Perfluorethylenpropylen – Copolymer) i 1960, som
har tilsvarende egenskaber:
De er strålings- og klimaresistente, næsten ikke til at krydsbinde, elektrisk isolerende,
kemiresistent, har en lav gnidningskoefficient og er transparent eller i det mindste
lysgennemtrængelig. Derud over er ETFE smelte- og svejsbar, en vigtig aspekt i den videre
forarbejdning.

Opbygning

Producent /produkt

Materialetykkelse i mm

Translucens ved 550 nm

ETFE – folie klar

Novofol/ Novoflon
ET 6235

0,2

90 %

ETFE – folie hvid

Novofol/ Novoflon
ET 6235

0,2

50 %

Glasgittervæv med PTFE
– skælfolie Type II

Verseidag, B 18901

1,2

43 %

Glasvæv med silikone overfladebehandling
type I

Interglas, Artex 3000 0,45

41 %

PTFE – væv type II

Gore, Tenara 4T40

38 %

0,43
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PTFE – væv type II

Gore, Tenara 4T20

0,43

19 %

PTFE – glasvæv type II

Verseidag, B 18039

0,5

15 %

Glasvæv med silikoneoverfladebehandling
type V

Interglas, Artex 8000 1,25

14 %

PVC – overfladebehandlet polyestervæv
type III

Verseidag, farve 285

0,9

13 %

PVC – overfladebehandlet polyestervæv
type I

Verseidag, farve 286

0,6

6%

PTFE –
overfladebehandlet
glasvæv type V

Verseidag, B 18059

1,0

8%

PVC – overfladebehandlet polyestervæv
type V

Ferrari, 1502

1,4

2%

§

Sammenligning af materialetykkelse og lys gennemtrængelighed af de mest anvendte membraner og folier

Foliefremstilling, Folietykkelse
Begge industrigasser ethylen og tetrafluorethylen bliver polymeriseret, granuleret og blandet med
farvestof samt brugerspecifikke tilsætningsstoffer og derefter ekstruderet som folie. Til
væksthusbrug bliver folien trukket igennem en ringspliddyse oppustet til en Folieslange og
bagefter klippet op i 3 m bredde baner. For foliepuder med en bedre gennemsigtighed støber
man det flydende ETFE med en læbeekstruder til en 1,5 – 1,6 m bred fladfolie. Disse folier kan fås
som rullevarer i en tykkelse mellem 0,012 og 0,3 mm.
I byggeriet forventer man følgende folietykkelser: 0,1 mm til ikke bærende (mellem)folier og 0,2 –
0,25 til bærende folier. En tykkelse på 0,3 bruger man pt. Ikke endnu, da gennemsigtigheden
tydelig forringes i forhold til 0,25 mm folien.
ETFE granulatet til de af os anvendte ETFE folier stammer enten fra Dyneon eller fra Asahi Glass.
For ETFE folien NOWOFLON ET 6235 fra Nowofol,, som blev brugt til pudeinddækningen af
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Tropical Islands, blev fremstillet af granulatet Dyneon 6235. Fra Asahi Glass stammer folien
FluonET NJ, som blev brugt til fremstillingen af Allianz Arena´s pudeinddækning
E genskaberne af ETFE – folierne varierer afhængig af granulatets fremstillingsparameter,
tilsætninger og foliens fremstillingsparamenter såsom smeltetemperatur og afkølingshastighed.
Indtil nu er der ikke konstateret bærerelevante forskelle.

Gennemsigtighed og stråleegenskaber
ETFE har op til 30 % krystalline zoner, som ikke er klart gennemsigtigt, derfor fremstår ETFE –
folien mælkagtig transparent og bryder lysstrålerne stærkere end f.eks. glas.
Klare ETFE – folier lader synligt lys(380 – 780 nm), infrarød lys IR-A (780 – 3000 nm) såvel som
ultraviolet lys UV-A (380-315 nm) og UV-B (380 – 280 nm) trænge igennem. Glas derimod
absorberer UV- andelen.
Klare ETFE – folier finder deres anvendelse, hvor man ønsker gennemgang af hudbrunende UV-B
stråler og udnytte deres spore – og bakterie reducerende virkning, for eks. i svømmehaller og huse
for dyr. På stadion- og væksthusområde virker de høj energetiske UV-A og UV-B stråler
fremmende på græs- og plantevækst. Ny forskning viser, at det livsnødvendige vitamin E kun bliver
dannet, hvis vor hud bliver udsat for UV-B stråler. Da vi på vore breddegrader om vinteren altid
lider af vitamin D – mangel, vil det betyde, at et vinterligt solbad i Tropical Island ville være
særdeles sundt.
Hvid ETFE – folie bliver brugt der, hvor man har brug for an tilbageprojicering, hvor man arbejder
med (farve)lyseffekter eller hvor UV stråling virker forstyrrende.

ETFE klar, ETFE klar med påtrykte prikker, ETFE hvid, ETFE granulat
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ETFE – folien deformes under for meget stærk last, fordi den ikke har lastbærende
tekstilforstærkningsindlæg, som f.eks. en membran.
ETFE – folie forholder sig indenfor en ramme af tolerable afvigelser isotop (i alle retninger lige) og
indenfor indsatgrænserne nogenlunde lineær. Materialeadfærden kan derfor matematisk
efterbevises. Ovenfor opstår proportionalitetsgrænsen en stærkt, irreversibelt plastificering op til
den 3-dobblede spændingstiltag samt en større ekspansion. Folien har altså en godmodig
svigtopførsel og høje bærereserver overfor brugslasten.

ETFE – folie giver taget op ”Rheinwelle”i Bingen – Ingelsheim dens særpræg

: udefra….

Indefra
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… og i hele svømmehallen

Da ETFE folie er en termoplast, har folien ved permanent belastning og især højere temperaturer,
tilbøjelighed til at flyde. På grund af den ret tidligt opstående plastiske udvidelse bruger vi ETFE –
folien temperaturafhængig kun op til den såkaldte 10 % - udvidelse med en sikkerhedsfaktor på
1,5. Indenfor udvider det folien sig videst muligt elastisk; dens udvidelsesadfærd er altså
forudsigelig.
ETFE – folien bliver ligesom membraner beregnet ved hjælp af FE – programmer(FE: finitte
elementer), beregner deres regnekerne baserer f.eks. på kraftfylde – metoden eller på den
dynamiske relaksation. Det således tilnærmelsesvis muligt at bestemme foliens opførsel under
belastning. Dermed kan lagerkræfterne på underkonstruktionen udregnes og retningslinjer for
biaxialt materialeforsøg bestemmes. Ved hjælp af disse resultater bestemmes senere
kompensationsfaktorer for tilskæringen. Med dette trick opnår man, at den elastiske folie opnår
sin nødvendige geometri igennem den forud bestemte forspændt kraft.
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Konfektionering
I den fra det øvrige konfektionsområde adskilte og støvbeskyttede produktionsdel af ETFE –
konfektionen bliver folierne for det meste udskåret ved hjælp af skæreplotter efter CAD –
udskæringsplaner og lineær svejset ved hjælp af varmeimpuls.
Det varer sin tid, indtil indstillingen for en optimal og genanvendelig bearbejdningsmetode til den
pågældende folie og til foliestyrken er fundet. Der handler det bl.a. om indstillingen af opvarmning
og afkøling, samt om spaltmåle og elektrodernes prestryk. Modificeringen på
industrisvejsemaskinerne og dens svejseparametre er internt koncern viden.
For lange og lige søm er for den elektrisk opvarmede varmebjælke ideal, til snævre radier er det
kontinuerlige varmeruller og delkontinuerlige kædebjælker der bruges.
De 6 -10 mm bredde svejsesøm er som regel pga. stivhedens spring ved sammensyningskanten
ikke så bæredygtig som selve folien.
På grund af de i gennemsigtigheden uønskede hvide striber, der opstår ved kraftig knæk, har
produktionen kun koncentreret sig på mindre puder i størrelsen 4 – 20 m2. I enkelte tilfælde har vi
allerede op til 600 m2 store folier og foliepuder som er produceret, som f.eks. til Tropical Islands,
Cykle Bowl i Hannover og Rheintorhallen i Köln.

Kort tids strækevne ved 23 ⁰C og 50⁰C
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Puder fremstillet af 250µ ETFE - folie

Cirka angivelser af spændvidden og stik af enkelfolien i en luftstøttet pude af 250µ ETFE – folie ved 23⁰C og i
afhængighed af den fornødne støttelufttryk og pudens form (kvadratisk, sekskantede eller runde puder spænder 2akslede, a langede puder med et forhold l/b ≥ 3/1 spænder en - akslede)

Montage
Som ved alle membran- og foliekonstruktioner er montagen den sidste og mest vanskelige skridt,
da hverken vind eller temperatur indstiller som ønsket. Kun lidt vind er forudsætningen. Den lette
folie bliver opspændt som et segl. Dette øjeblik frygter montøren allermest, fordi faren er stor, at
folien ukontrolleret skuer, eller hænger sig fast i underkonstruktionen og i værste fald rives i
stykker. Varme temperaturer er gunstigt for montagen af den termoplastiske folie. Da folierne og
foliepuderne fremstilles noget mindre, skal folien strækkes ved håndkraft eller med
montagehjælpemidler, indtil den kan forankres. Derfor er puder med lige eller kompenseret
middelfolie forbundet med større omkostninger.
Så snart foliepuder hele vejen rundt er forankret i kantprofilen, er der kun en ubetydelig
støttelufttryk nødvendigt for en stabil geometri. Derfor skal en støtteluftforsyning etableres lige
fra montagens begyndelse. Temporære støtteluftforsyninger er ikke velegnet dertil, fordi der kun
må blæses ren og tør luft med defineret luftgrænser ind i puderne.
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De i 2001 færdigt gjorde kupler af væksthusene af Eden Garden de sekskantede pudekonstruktions kan ses tydelig

Pneumatisk spændt
Den ideelle anvendelse af ETFE – folie er som luftstøttede puder med en minimal indre overtryk
mod omgivelsesluften. Brugt bliver 300 -1000 Pascal (= 30 -100 kg/m2 = 3 – 10 cm vandhøjde). Til
sammenligning: Luft, der omgiver os har et tryk på ca. 100.000 Pascal.
Det indre overtryk har 3 opgaver:
·
·
·

Den spænder den elastiske folie rynkefrit ud, så folien bærer ligelig.
Den krummer folie er ligelig 1- og 2akset, så den kan bære lasten.
Den opbygger en præspænding i folien, som kan optage den største del af den ydre last,
uden at de formbløde puder flagrer eller kollaberer.

RTL i Köln. De sædvanlige kantformer er geometrier med 3 eller flere kanter., som kan være lige
eller bøjet: eller som 6-kantet i Eden Garden, firkantede facetter i Allianz Arena eller 3-kantetede
og firkantede facetter i slotskuplen i Dresden. Pudelængden kan godt være varierende så længe
pudens bredde i hovedbæreområdet holder sig i mellem 2 og 4 m, som er meget afhængig af den
pågældende sne - og vindbelastning. Ved 2-aksede lagring er der mulighed for endnu større
spændvidder, ligeledes hvis folien bliver aflastet ved hjælp af reb, rebnet eller kabelnet. Vore
største puder fremstillet af ETFE måler 30 x30 m. som f. eks. ved Tropcal Island eller
Rheintorhallen der huser fjernsynssenderen.
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Inddækning af den lille slotsgård i Residensslottet i Dresden: Den
firkantede facetkonstruktion tillader lyse udkig.

Mekanisk spændt
Da ETFE ved ekstremlast, ved langtidslast og specielt ved højere temperaturer viser tilbøjeligheder
til plastisk deformering, bruger man større efterspændingsveje med mekanisk spændte folier.
Vores indtil videre eneste realiserede ETFE – projekt med kun en mekanisk spændt folie, die
Bundestagsarena in Berlin, var konciperet til sommerbrug og få ugers eksistens. Her var effekterne
mindre vigtig end ved den store vindbeskyttelse ved Unilever – bygningen i Hamburg.
Spændvidderne af mekanisk spændte folier ligger i meterområdet, så merforbrug til en
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underkonstruktion i mindre dele hurtigt opnår besparelsen for den bortfaldende anden folie samt
støtteluften.
Udskæringen
I modsætningen til membraner er ETFE folie relativ skubbestiv. ETFE må derfor ved udjævning kun
få minimale vinkelændringer, for at undgå rynkedannelse. Derfor er det som regel de små
disponible bredder af kun 1,55 til 1,6 m rullevare, et godt mål for en økonomisk gunstig
konfektionering.
ETFE – puden får her et mindre formtilsnit, som opspænder sig under nødvendig indre tryk til en
eksakt og udrundet pudegeometri. ETFE folie forholder sig under tiden, ved lastspidser og
temperatur ikke kun elastisk, altså tilbagestillede, men også noget plastificeret. Derfor er det
ideelt for ETFE folien at blive pneumatisk forspændt. På grund af den ringe, mulige spændvidde
byder puderne sig særdeles til. Gennem den plastiske udvidelse af folien opstår en større
overflade og pudevolumen. Folien bliver minimalt tyndere. Puden bliver en smule mere rund, den
efterstrømmende støtteluft sørger for det påkrævede tryk og pudens bæreevne forbedres, fordi
puderadius samtidig bliver mindre.

Tilskæring af pudetagets 4 folier af Meilenwerk Forum for kørekultur i Düsseldorf. Mellemlaget er
her lige tilskåret
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Strukturel sikkerhed
Vi foretrækker at bue støttede puder, som også i lufttom tilstand afleder regnvejr udad.
Tage af ETFE – folie med ringe eller bare ingen hældning, kan bevirke strukturelle risici ved svigt i
støtteluftforsyning i kombination med sne eller regn. Der opstår fare for, at sne eller vand vil
samle sig i en ikke afvandende fordybning og dermed bidrage til skade. Hvis mangel på støtteluft
ikke opdages i tide, vil vandansamlinger overskride underkonstruktionernes bæredygtighed.

Meilenwerks udstillings- og salgshallen i Düsseldorf. Den innovative tagkonstruktion optimerer den historiske
bygningssubstans på en funktionel og æstetisk måde
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Forurening og selvrensning
Vores erfaring viser, at ETFE – foliens yderside på sigt ikke bliver beskidt og gennemsigtigheden
ikke bliver dårligere. Selv på folier, som har været udsat for mangeårig forvitring, kan næsten
ingen forskel ses til nye folier. Årsagen hertil ligger i den total vand og smudsafvisende overflade
med dens meget lave overfladespænding, som dermed forhindrer en hver form for forurening for
at sætte sig. Løst snavs, som kommer flyvende, bliver optaget af de kugleformede vanddråber*),
som løber ned af ETFE – folien med sin sædvanlige stærke krumning. På almindeligt glas med flad
overfladehældning hæfter snavset noget nemmere og skal med jævne mellemrum fjernes ved
håndkraft.

*)
·

Kontaktvinklen ligger ved glas i området 0 - 30⁰ og bliver større, jo længere byggematerialet nærmer sig den
øverste linje

·

Vandets overfladespænding ligger ved ca. 70mN/m. Jo større forskellen er til inddækningsmaterialets
overfladespænding jo mindre vil vandet gør overfladen våd, men derimod trække sig sammen til
kugleformede dråber

Materiale

Overfladespænding i mN/m

En vanddråbes kontaktvinkel
som et mål for vandafvisning

PTFE

22

126⁰ (hydrophob)

ETFE

25

↑

PE

36

↑ tiltagende

PC

41

↑

Glas

70

0 - 30⁰

Sammenhæng imellem bærematerialets overfladespænding og vanddråbernes form (0⁰ = vandfilm, 90⁰ = halvkugle
formede dråbe)

Den ligeledes lave adhæsionsfriktion gør, at der danner sig en glidefilm mellem sne og folie,
hvorpå sne let kan glide af. Folietage er derfor meget sjældent dækket med sne.
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Den tyske Forbundsdagen arenas kuppel før folietaget montage og derefter. For en foreløbig brug i sommermånederne
fik den kun en enkelt mekanisk spændt folie.
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Påtryk og gennemfarvning af folien
På samme måde som den upolerede ETFE overflade har en positiv afvisende virkning på snavs,
forhindrer det ikke en hver form for påtryk. Normalt hæfter ingenting på ETFE, bortset fra, at man
polariserer folieoverfladen med en højspændingsbehandling. Folien er så igennem et par dage
modtagelig for vand og kan metalliseres, forspejles eller påtrykkes forskellige sigtetrykmotiver.
Farven forstyrrer kvaliteten af svejsesømmen, derfor fjerner man den med håndekraft inden
sammensvejsningen. For at beskytte farven mod forvitring trykkes farven altid på den mod pudens
indre vente side. Påtrykning er den mest anvendte metode for at modificere foliens visuelle og
stråleegenskaber efter behov. Ved 1000 m2 fordeler omkostningerne sig til trykvalsen, indretning
og forløbsfolie, så påtrykningen justerer sig i et niveau på 10 Euro /m2.
Gennemfarvet ETFE: Blander man farvepigmenter ind før ETFE folien bliver ekstruderet, kan der
fremstilles folier med på forhånd bestemt transparentgrad og farve. Vi har intet kendskab til
nogen form for afvigelser i ETFE foliens egenskaber.

Teknologicentret Festos pudetag

Delvis skygget

fuld skygget

ved opsætning

ETFE – folie med påtryk

ETFE – Folie uden påtryk
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Materiale og konstruktion – rendyrkede æstetik

Facetterne af Allianz Arena i München

Integreret skyggevirkning/ mørklægning
ETFE – puder viser stor tilpasningsevne, som man kan konstatere ved den integrerede
pneumatiske skyggevirkning af atriuminddækningen på Festos Technologiezentrum i Esslingen.
Her kan man undgå en sommerlig overophedning af atrium uden yderligere skyggeelementer, og
samtidig sikre en optimal lysindtag på dage med meget lidt sol.
Ved mindre spændevidder på 2,34 m og 15 -26 m længdestyrer man dobbeltkammerpuderne
igennem 2 støttelufttryk. Mellemlag og det øverste lag er med kvadrater af 10 x10 cm mod
hinanden påtrykt. Bliver den nederste pudekammer fyldt med luft og den øverste tømt, nærmer
de to påtrykte folier sig hinanden og der opstår mørklægning. Ønskes der mest muligt dagslys i
hallen, trykkes den mellemste lag pneumatisk ned, således at de påtrykte folier kommer på
afstand. Ulempen er at der imod en fuldkommen mørklægning ved solskinsdage står med en
halveret lysindfald på overskydende dage. delen er, at mørklægningen i de tre, 800 m2 store atrier
i Esslingen har siden 2000 virket uden driftsforstyrrelser og uden brug af service – der findes ingen
støvede lameller. Meromkostningerne ligger ved større objekter bemærkelsesværdig lave, under
35 Euro/m2.
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integrerede pneumatiske mørklægning/skyggevirkning kan samtidig forhindre overophedning af rummet og sikre
størst muligt lysindfald (her ved teknologicentret Festo i Esslingen) Den

