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1 INNLEDNING
Ordet «kompositt» kommer fra det latinske ordet «compositus», som betyr «å sette sammen».
En kompositt er et materiale som består av minst to eller flere fysisk forskjellige faser.
Det er altså heterogent, og hver av fasene gir sitt karakteristiske bidrag til komposittmaterialets egenskaper.
Vi kan lage kompositter ved å sette sammen elementer fra flere materialgrupper som vist i
figur 1.1 under.

Figur 1.1
Kompositter fra flere materialgrupper. (1)

2 STRUKTUR
En av komponentene danner grunnmassen som vi kaller matriks. Den er som regel sammenhengende. Alt etter hvordan den andre eller de øvrige fasene er fordelt i matriksen kan vi dele
komposittmaterialene inn i tre ulike strukturer:
(a)
(b)
(c)

Dispergert (finfordelt)
Gjennomgående (kontinuerlige)
Laminert (sandwich)

Figuren 2.1 viser skjematisk fremstilling av ulike former for tofasestruktur.

© 2008 Henning Johansen

side 3

Komposittmaterialer

Composits

Figur 2.1
Skjematisk fremstiling av ulike former for tofasestruktur.(1)
Forsterkningsmaterialet i komposittene vil være avhengig av matriks. For en kompositt med
metall som grunnmasse, er det mest naturlig å bruke enten keram, fibere eller partikler som
tilsettingsmateriale. Keram matriks kompositter tilsettes enten fibere, småflak eller partikler
som forsterkningsmateriale. I kompositter med plast som grunnmasse, brukes fibere og
partikler som tilsetningsmateriale.
Kompositter er kompromisser. Vi søker et kompromiss mellom kostnader og akseptable
nivåer av eksempelvis styrke, duktilitet, temperaturbestandighet og miljøbelastende faktorer.
Komponentenes dårlige egenskaper bringes også inn i kombinasjonen. Resultatet er et
kompromissmateriale med middelverdi av egenskapene.

Figur 2.2
Spennings-tøyningskurve for fiber, kompositt og matriks. (2)
Egenskapene er ikke bare avhengig av volumandeler i de fasene som inngår, men er også
bestemt av form, størrelse, orientering og fordeling av faseandelene (strukturgeometrien).
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Figur 2.3
Skjematisk oppbygning av høyfaste kompositter. (2)

Figur 2.4
Skjematisk fremstilling av strekkfasthet og tøyningsforhold av høyfaste kompositter med fiber
plassert parallelt med strekkretning og fiber plassert i samme retning (unidireksjonalt)
normalt på strekkretningen. (2)
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En annen fordel med komposittene er at de kan få høyere bruddseighet enn de respektive
komponentene. Både glass og epoksy er nokså sprø, men glassfiberforsterket epoksy har høy
bruddseighet. Både matriks, dispergent og kontaktflaten mellom disse bidrar til å øke energien
som er nødvendig for å drive sprekker gjennom materialet.

3 UNDERGRUPPER AV KOMPOSITTMATERIALER
Det er naturlig å dele komposittmaterialene inn i fire undergrupper, som angitt i figur 3.1
under. De viktigste og de mest vanlige er plastbaserte kompositter. Verdens konsum av plast
har steget raskt. Armert plast og avanserte plastkompositter har slått ut metaller på mange
områder.
I tillegg har både keram- og metall-baserte kompositter også fått stadig større innpass på
enkelte områder.

Figur 3.1
Undergrupper av komposittmaterialene. (1)

3.1 Kompositter med metall som grunnmasse
(Metall Matriks Kompositter)
Metall-matriks kompositter betegnes MMC (= Metal Matrix Composites).
Ved å tilsette en dispergert fase til et metall, er det mulig å forbedre flere egenskaper utover
de som oppnås ved konvensjonell innlegering og varmebehandling.
Det viktigste er å øke fasthet og stivhet, både som absolutte verdier og i forhold til tettheten.
Utmattingsegenskapene og slitasjemotstanden bedres, og vi oppnår mindre forringelse av
mekaniske egenskaper ved høyere temperaturer. Tilsetningsmaterialene kan være keramer,
fibere eller partikler.
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3.1.1 Metallmatriks og forsterkninger
Legeringer av aluminium, magnesium og titan er de mest aktuelle metaller som benyttes som
matriks i metallkomposittene. Matriksen er som regel et duktilt metall.
De mest aktuelle forsterkninger er vist i tabell 3.1 under.
Det stilles sterke krav til fibere og partikler som brukes til forsterkning i MMC. Det er en
forutsetning at forsterkningene blir fullstendig fuktet av matriksen.
Type
Silisiumkarbid (SiC)
Bor (B)
Grafitt (Karbon C)
Alumina (Al2O3)
Aluminasilikat (AI2O3, Si02)

Partikler
X

Whiskers*
X
X
X

Fibre
X
X
X
X
X

* Hår-lignende struktur laget av et enkelt eller noen få korn

Tabell 3.1
De mest aktuelle forsterkningskomponenter for MMC. (1)
Med fiber- eller whiskersforsterkning kan vi nå grenseverdier opp mot det teoretisk mulige.
Jo tynnere fibrene eller whiskersene er, desto sterkere er de og desto dyrere blir de. Fibrene
kan ha forskjellige tykkelser, og kan fremstilles av forskjellige materialer på forskjellige
måter.
Forsterkermaterialet kan være infiltrert i matriksmaterialet enten som kontinuerlige tråder
parallelt med fibrenes lengderetning, eller som diskontinuerlige fibere. Figuren under viser
dette.

Figur 3.2
Fiberorientering i komposittmaterialer. (1)
I fiberforsterkede materialer tjener matriksen bare til å overføre ytre påvirkende krefter til
fibrene.
Dersom målet er et isotropt materiale, er det nødvendig med god kontroll av innblandingen
gjennom hele fremstillingsprosessen. Det er åpenbart at forsterkningene må tåle de smeltetemperaturer som brukes under fremstillingen. Forsterkningene må ikke reagere kjemisk med
metallet.
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Merk at de fleste tilvirkningsprosesser for metalliske materialer forutsetter plastisk
deformasjon. Når de samme tilvirkningsprosesser brukes til MMC, må også forsterkningene
tåle de mekaniske påkjenningene.

3.1.2 Anvendelsesområder for MMC
Noen bruksområder for ulike kombinasjoner av grunnmasse og forsterkninger er gitt i
tabell 3.2.
Det er fly-, romfarts-, båt- og bilindustrien som viser størst interesse for MMC. Hovedsaklig i
anvendelsesområder hvor lav vekt er viktig. På samme måte er sportsutstyr et potensielt
anvendelsesområde.
Temperaturbestandigheten til de aluminium- og magnesiumbaserte materialene er sammenlignbar med plastkomposittenes, og er følgelig utsatt for konkurranse fra disse. Ved bruk i
høye temperaturer har titankomposittene færre konkurrenter. De kan være aktuelle opptil
9000C.
Matriks
materiale
Aluminium
Magnesium
Aluminium
Magnesium
Titan
Aluminium
Titan
Aluminium
Titan
Aluminium
Titan

Forsterkning

Anvendelser

Grafitt
Grafitt
Bor
Bor
Bor
Borsic*
Borsic*
Alumina
Alumina
Silisiumkarbid
Silisiumkarbid

Satellitter, rakettvåpen og helikopterstrukturer
Romfarts- og satellittstrukturer
Kompressorblader og bærende komponenter
Antennestrukturer
Turbinblader i jetmotorer
Turbinblader i jetmotorer
Høytemperaturområder, bærende strukturer og turbinblader
Støttekomponenter til superledere i fusjonsreaktorer
Helikoptertransmisjon
Høytemperaturområder og bærende strukturer
Høytemperaturområder og bærende strukturer

* Borsic = Silisiumkarbidbelagte borfibere. (Handelsnavn fra Hamilton Standard)

Tabell 3.2
Potensielle anvendelsesområder for noen MMC. (1)
Flere av materialene i tabellen er fortsatt på forskningsstadiet og er hittil ikke allment
tilgjengelige.
Det finnes på markedet et materiale med en grunnmasse av aluminium og kobber, tilsatt
silisiumkarbidpartikler. Det kalles «Duralcan». Dette er et kommersielt produkt.
«Duralcan» tilbys med opp til 20% silisiumkarbid til støpegods. Egenskapene blir noe
påvirket av støpemetoden. I tabell 3.3 er det vist en sammenligning av egenskaper mellom
uforsterket og forsterket sandstøpt «Duralcan». Verdiene er hentet fra produsentens datablad.
Merk at forbedringer i mekaniske egenskaper medfører en sterk reduksjon i duktilitet
(bruddforlengelsen).
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20% SiC
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Strekkfasthet

Flytegrense

E-modul

BruddEgenvekt
forlengelse

(MPa)

(MPa)

(GPA)

(%)

(g/cm3)

Flytegrense
(2000C)
(MPa)

262
352

193
338

75.2
96,5

6,O
0,7

2,68
2.76

83
241

Tabell 3.3
Sammenligning av egenskaper, med og uten 20 % SiC forsterkning, for- sandstøpt
«Duralcan». (1)
«Duralcan» benyttes i produkter som bremseskiver, stempler, flykomponenter, kjedetannhjul
til sykkel og hjuloppheng til personbiler.

3.1.3 Tilvirkningsmetoder for MMC
Fiberforsterkede metalliske kompositter kan fremstilles ved ulike metoder. Ved infiltrasjonsmetoden blir kontinuerlige fibrer infiltrert ved å passere gjennom en metallsmelte og ut
gjennom en profilert åpningskanal som er kjølt. En diskontinuerlig produksjon kan skje ved
en vakuuminfiltrasjon i en lukket form. Ved valseplettering blir forsterkerfibrene valset inn i
matriksmaterialet. Ved termisk sprøyting blir matriksmaterialet smeltet og sprøytet på fibrene.
Gjennom en etterfølgende varmvalsing eller varmpressing ved forhøyet trykk og temperatur
blir matriksen kompaktert.
Ved den pulvermetallurgiske metoden legges forsterkerfibrene inn i et keramisk pulver og
deretter sintres dette. Ved smeltepressing I (squeeze casting) presses flytende metall inn
i en forform med fibrer (kontinuerlige eller korte) med et trykk på 5-1 0MPa. Når formen
er fylt, økes trykket til 30-100MPa og metallet størkner raskt. Dette gir matriksmaterialet en
finkornet struktur og en god forbindelse mellom fibrer og matriks. Produksjonstiden
kan være fra 15 til 20 sekunder.
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Figur 3.3
Tilvirkningsmetoder for metalliske fiberkompositter. (2)

3.1.4 Cermets
Cermets er keramisk-metalliske blandinger. Enhver pulver-metallurgisk fremstilt
metallkeramisk blanding er en cermet når egenskapene til de metalliske og de keramiske
andelene er virksomme.
Typiske cermet-komponenter er små. De er også tilgjengelige som pulver til sprøytebelegg.
Vi skiller mellom oksidbaserte og karbidbaserte cermets.
a) Oksidbaserte cermets
Disse inneholder partikler av aluminiumoksid (30 - 70 volum%) i en grunnmasse av krom
eller en kromlegering. Tettheten er mellom 4,5 og 9g/cm3, fastheten 140- 268MPa,
elastisitetsmodulen 250 - 340GPa og hardheten 70 - 90 Rockwell A.
Hovedbruksområdet er skjærende verktøy, spesielt for høye hastigheter og/eller vanskelige
materialer. De brukes også til kapsling for termoelementer og mekaniske tettinger.
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b) Karbidbaserte cermets
Disse omfatter ulike blandinger av wolfram, titan og krom:
- Wolframkarbid cermets
Bruker inntil 30% kobolt i grunnmassen, og har følgelig en høy tetthet på 11 - 15g/cm3. De
har høy stivhet, trykkfasthet, hardhet og slitebestandighet. Elastisitetsmodulen varierer fra
450 til 650GPa. Hardheten ligger på 90 Rockwell A.
Anvendelsesområder er ventiler og ventildetaljer.
- Titankarbid cermets
Har grunnmasse av nikkel eller nikkellegeringer. Tettheten er mellom 5,5 - 7,3g/cm3, og er
a lavere enn for wolframkarbid. Høy styrke og stivhet beholdes til ca. 12000C.
Elastisitetsmodulen er mellom 250 og 380GPa, fastheten på 520 - 1000MPa, hardheten
ligger på 70 - 90 Rockwell A.
Anvendes i ventiler, ventilseter og dyser på gassturbinbrennere.
- Krombaserte cermets
Har inneholder 80 - 90% kromkarbid i en grunnmasse av nikkel eller nikkellegeringer.
Tettheten er rundt 7 g/cm3. Fastheten er rundt 240MPa, elastisitetsmodulen er på 340 400GPa, og hardheten ligger på ca. 88 Rockwell A. De har høy korrosjons- og
oksidasjonsmotstand.
Brukes til pumpedeler, lagre, sprøytedyser, ventiler, ventilsett og detaljer.

3.2 Kompositter med keram som grunnmasse
(Keram Matriks Kompositter)
Keram-matriks-kompositter betegnes CMC (= Ceramic Matrix Composites).
Høy-ytelses keramer har flere nyttige egenskaper, b1.a. lav tetthet, høy hardhet, god
temperatur- og korrosjonsbestandighet. Keramene har hittil hatt en begrenset anvendelse,
hovedsaklig på grunn av sprøhet og nærvær av små sprekker.
En måte å oppnå en bedre seighet og pålitelighet på, er å bruke en dispergert (finfordelt) fase i
en kompositt med keram som grunnmateriale.
En av fordelene med monolittiske keramer er deres gode høytemperaturegenskaper. Det
forutsettes at CMC også skal brukes ved høye temperaturer. Dette krever at forsterkningsstoffene tåler høye temperaturer.
Aktuelle forsterkningsmaterialer er:
- Kontinuerlige fibere
- Whiskers fibere
- Småflak
- Partikler
Som for andre kompositter kan vi variere b1.a. form. fordeling, lengde/diameter forhold og
volumandel av tilsatsmaterialet.
Imidlertid er CMC mer avhengig av gjennomgående høy kvalitet på forsterkningen sammenlignet med MMC. Det må stilles krav til b1.a. renhet og kjemisk forenlighet med grunnmassen, ikke minst på grunn av de høye temperaturer som benyttes ved brenning under
fremstillingsprosessen.
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Tabell 3.4 viser noen fibertyper som er aktuelle for bruk ved høye temperaturer.
Fibertype

A12O3
Karbon
Bor
Nicalon*
SiC

Elastisitets modul

Strekkfasthet

Diameter

(GPa)
360
250
400
230
450

(GPa)
1,8
4
3,4
1,5
3.

(γm)
201
8
150
15
150

Maksimal
bruks temperatur
(0C)
300
400
700
1000
1600

* Nicalon og er kommersielle silisiumkarbidfibere fra Nippon Carbon.

Tabell 3.4
Fibertyper for bruk i høytemperaturområdet. (1)

3.2.1 Tilvirkningsmetoder for CMC
Mangelen på kostnadseffektive produksjonsprosesser er en annen faktor som har bidratt til
å begrense bruken av monolittiske keramer. Prosessen blir ikke enklere ved at man i tillegg
skal tilsette forsterkninger, og sørge for at disse blir homogent dispergerte. Tabell 3.5
summerer fem aktuelle produksjonsmetoder for CMC.
Velling-blanding
(slurry-mixing)

Pyrolyse
(sol-gel)
Smelte-infiltrering
(melt-infiltration)

Kjemisk reaksjon

Overførings-forming
(transfer Moulding)

Vanligste teknikk med kontinuerlige fibere. En preformet
”fiberpakke” impregneres av vellingaktig grunnmasse. Fibrene blir
tørket og skåret til ønsket form, deretter varmpresset og brent.
Brukes for komponenter hvor forsterkning kun er nødvendig i en
eller to retninger. Varmpressing begrenser kompleksiteten i
detaljene.
Gir bedre innblanding og homogenitet enn ved bruk av velling.
Tilvirkningen foregår ved lavere temperaturer. Ulempene er høy
krymping og lav produktivitet, sammenlignet med velling.
Innblanding av smeltede keramer gir defektfri grunnmasse med små
dimensjonsendringer mellom preformet og ferdig produkt. Det
brukes ulike forsterkningstyper. Det kreves veldig høy temperatur
for å smelte grunnmassematerialet. I tillegg til høye kostnader kan
dette føre til kjemiske reaksjoner og temperaturinduserte spenninger
ved avkjøling.
Kjemisk fordampning og infiltrering (In-situ reactions) kan brukes
for å legge grunnmase materialet på preform, hvor kjemiske
bindereaksjoner skjer på stedet.
Fibrene plasseres i ønskede retninger i formen. Grunnmaterialet
(vanligvis glass) er smeltet og kan i flytende tilstand overføres til
formen. Fordelen er her at fibrene kan plasseres i ulike retninger,
slik at komponenten kan få skreddersydd styrke i bestemte
retninger.
Tabell 3.5
Aktuelle produksjonsmetoder for CMC. (1)
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3.2.2 Anvendelsesområder for CMC
CMC er mest aktuelt i områder hvor en eller flere av disse egenskaper er påkrevd:
- Lav termisk utvidelse
- Høy hardhet
- Lav tetthet
- Høy elastisitetsmodul
- Høy temperaturfasthet
- Seighet
- Høyt styrke/vektforhold
- Slitasjebestandighet
- Oksidasjon- og korrosjonsbestandighet
Varmeskjoldet på romfergene er laget av CMC. Her varierer temperaturen fra ca. -1600C til
+l6000C. Blant materialene er en silika (silisiumoksid) grunnmasse tilsatt opphakkede karbonog borfibere. Ellers er CMC aktuelt til panserplater, trådtrekkingsblokker, pumper,
ventildeler, lagerforinger og bremseklosser.
Mange forventninger er knyttet til bruk i forbrenningsmotorer, turbiner og flymotorer hvor
nesten alle de listede egenskaper er ønsket. Det er åpenbart at CMC vurderes parallelt med
monolittiske keramer til flere anvendelser i motorer.
CMC på markede består av litium-aluminium-silisium grunnmasse, eller aluminiumsilisium grunnmasse med silisiumkarbid forsterkning. I flymotorer er CMC av interesse når
det er behov for bedre temperaturbestandighet enn det som oppnås med nikkelsuperlegeringer. CMC forventes brukt i fremtidige jetmotorturbiner og kompressorer.
Eksempel er Nicalon fiber forsterket silisiumkarbid.

3.3 Kompositter med plast som grunnmasse
(Plast Matriks Kompositter)
Plast matriks kompositter betegnes PMC (= Plast Matrix Composite).
De plastbaserte komposittene er den overlegent mest utbredte gruppe av kompositter. De
fiberarmerte plastkomposittene er klart de viktigste. Når vi i dagligtale derfor nevner ordet
kompositter, er det gjerne de polymere fiberkomposittene vi har i tankene.
Plastmaterialene er i utgangspunktet lite egnet som materiale for konstruksjoner med særlig
høye krav til styrke, stivhet og dimensjonsstabilitet. Sammenlignet med metalliske
konstruksjonsmaterialer, har de lav fasthet, lav E-modul, høy varmeutvidelseskoeffisient og
til dels sterk tids- og temperaturavhengighet for de mekaniske egenskapene. På den annen
side har de god motstandsdyktighet overfor vann, kjemikalier og mikroorganismer, de har lav
egenvekt og meget gode formingsegenskaper.
Fasthetsegenskapene kan bli bedre enten ved sterk molekylorientering (fiber, filamenter,
biaksielt orienterte folier eller plater) eller ved tilsats av stive og sterke partikler eller fibrer.
Mens partikkeltilsats (for eksempel med mineralske fyllstoffer som kritt, kvartsmel, glimmer)
først og fremst gir bedre trykkfasthet og E-modul, gir fibertilsats også en betydelig heving av
strekkfastheten for materialet. Vi får en fiberarmert plast, også kalt «polymer fiberkompositt».
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En betingelse for at en fiber skal virke armerende, er naturligvis at både dens E-modul og
strekkfasthet overstiger fasthetsverdiene for plastmaterialer, og at det blir tilstrekkelig heft
mellom fiber og plast (matriks). Dessuten må fiberen være lang nok til at effektiv lastoverføring kan skje fra matriks til fiber. Endelig må selvfølgelig en tilstrekkelig mengde fiber
være orientert i påkjenningsretningen (eller ha en kraftkomponent i den.)

3.3.1 Armeringsfibre
Egenskapene for noen av de fibere som benyttes for armering av plast er vist i tabellen under.
For sammenligning er egenskapene for stålfibere også tatt med.
Av disse er glassfiber (E-glass) overlegent den mest anvendte, først og fremst på grunn av
dens lave pris.
FIBERTYPE

E-glass
R-glass
Karbon - type 1
Karbon - type 2
Bor
Aramid 1)
Stål, høyfast

Diameter

Egenvekt

(pm)
10
10
7
7
130
12
250

(g/cm3)
2,56
2,6
2,0
1,7
2,6
1,45
7,8

Elastisitets modul
(GPa)
70
84
400
240
400
130
210

Strekk fasthet
(GPa)
1,4 - 2
4,6
1,9
2,6
3,4
2,8 - 3,6
2,8

Brudd tøyning
(%)
2,0 - 2,9
5,4
0,5
1,l
0,9
2,2 - 2,8
~2

1

) "Kevlar 49" fra du Pont

Tabell 3.5
Typiske egenskaper for viktige fibertyer. (1)
3.3.2 Matrikstyper
Praktisk talt alle stive plaster egner seg for fiberarmering. Termoplastene egner seg som oftest
med korte fibere (1-5mm), herdeplastene med kontinuerlige fibere eller lange fibere (2550mm).
De umettede polyestrene (UP) er tonnasjemessig den viktigste gruppen. Dette er herdeplaster
som kombinerer gode mekaniske og kjemiske egenskaper, meget god bearbeidbarhet og lav
pris. Betegnelsen «umettet» skyldes at det repeterende ledd inneholder dobbeltbindinger som
ved utherdingen (nettverksdannelsen) for en stor del avmettes (reagerer) med den benyttede
komonomer, som oftest styren.
Epoksy (EP) omfatter en annen stor gruppe herdeplaster med utmerkede mekaniske, kjemiske
og elektriske egenskaper. De brukes blant annet som matriks i avanserte kompositter med
fibrer av glass, aramid og karbon og der fibrenes mengde og orientering optimalt er tilpasset
konstruksjonens påkjenninger i bruk (trykktanker, rør, deler til fly, sportsutstyr m.v.).
Andre brukte herdeplastmatrikser er vinylester, fenoler, furaner og silikoner.
Typiske egenskaper for polyester- og epoksyharpikser egnet for lamineringsformål fremgår av
tabell 3.6.
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Egenskap
Densitet
E-modul
Poissons forhold
Strekkfasthet
Trykkfasthet
Bruddtøyning
Varmeutviklingskoeffisient
Mykningstemperatur
Herdekrymp
Vannabsorpsjon 24h/200C

Enhet
Polyester
g/cm3
1,2 - 1,5
GPa
2 - 4,5
0,37 - 0,39
MPa
40 - 90
MPa
90 - 250
%
1-3
-6 0 -1
10 · C
60 - 100
0
C
50 - 110
%
4-8
%
0,l - 0,3
Tabell 3.6
Typiske egenskaper for polyester- og epoksyharpikser
brukt som matriks i fiberkompositter. (1)

Epoksy
1,l - 1,4
3-6
0,38 - 0,4
35 - 100
100 - 200
1-6
60 - 80
50 - 300
1-2
0,l - 0,4

Avanserte kompositter kan også fremstilles med høytemperaturbestandige termoplaster som
matriks. Stor interesse knyttes til polyetereterketon (PEEK), polyimid, polyfenylensulfid
(PPS) m.fl. armert med kontinuerlig karbonfiber.

3.3.3 Armeringsprodukter
For å bygge opp laminater ved de ulike bearbeidingsmetodene står en rekke armeringsprodukter til rådighet. De viktigste er:
- Kontinuerlige fiberbunter (roving) består av 5 000 - 25 000 enkeltfilamenter og kan brukes
direkte for armering av enakset orienterte produkter og viklete produkter, eller som
utgangsmateriale for de øvrige armeringsmaterialer beskrevet i tabell 3.7.
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Tetthet

Emodul1)

strekkfasthet l)

Bruddtøyning
l
)

(g/cm3)

(kN/mm2)

(N/mm2)

(%)

Lineær
varme
utvidelses
koeffisient
(10-6 / 0C)

Polyester
(UP)

1,2

3,8

80

2,5

80

Glassfiber (G)

2,52

73

1800

2,5

5

Mattelaminat

1,42

7,5

110

1,5

25

Vevd roving

1,63

15

250

1,7

13

l,90

40

800

2

10

1,90

11

40

0,4

-

Enakset
roving, ║
Enakset
roving, ┴
1

)
)

2

Anmerkning

φ = 0,17
ψ = 0,3 2)
φ = 0,32
ψ = 0,5
φ = 0,53
ψ = 0,7
φ = 0,53
ψ = 0,7

Korttids ved 200C
φ = volumandel glassfiber, ψ = vektandel glassfiber. De φ - verdiene som er valgt (med tilhørende ψ - verdier), er typiske. De varieres
imidlertid innenfor forholdsvis vide grenser.

Tabell 3.7
Typiske egenskapsverdier for utherdet umettet, polyester (UP), glassfiber (G) og
noen GUP-laminater, målt i laminatplanet. (1)
- Duk, vev er tekstillignende produkter av forskjellig oppbygning og flatevekt. fra
den groveste vevde roving til tynne, tettvevde duker. De kan også ha en skjev fordeling av
fibermengden i de to hovedretningene veft og innslag.
- Matte består som oftest av ca. 50mm lange, tynne fiberbunter tilfeldig orientert i planet og
svakt sammenholdt av en liten mengde bindemiddel.
- Korte fibrer (0,5 - 10mm) brukes som innblanding i termoplaster. Disse beholder sin gode
bearbeidbarhet i smeltetilstanden. Kontroll av fiberorienteringen i ferdigproduktet er bare i
liten grad mulig.
Ved fiberarmering oppnår vi som regel følgende endringer i egenskaper til plastmaterialet
(matriksen):
- Øking av fasthet og stivhet
- Heving av mykningspunkt
- Reduksjon av bruddtøyning
- Minsking av tids- og temperaturavhengighet for de mekaniske egenskapene
- Redusert indre dempning
- Redusert varmeutvidelse
- Heving av tettheten
- Ved duktile matrikser oftest en reduksjon i slagfasthet
- Bedre dimensjonsnøyaktighet ved støping og forming
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3.3.4 Laminater
Ser vi bort fra de kortfiberarmerte termoplastene og enakset rovingarmerte produkter (trukne
profiler osv.), blir de fleste fiberarmerte produkter fremstilt ved lagvis oppbygning av
godstykkelser. Egenskapene for det resulterende laminat vil avhenge av fiberandel,
fiberorientering, fiberdiameter, fiberlengde og -lengdefordeling og naturligvis hvor jevnt
fibrene fordeler seg på mikronivå i laminatet.
Høyfaste laminater er alltid bygd opp av kontinuerlige eller svært lange fibrer, oftest slik at de
enkelte lagene består av parallelt liggende roving eller av en duk. Ved å forandre hovedretningene i lagene kan vi fremstille laminat med optimale fasthetsegenskaper.

3.3.5 Tilvirkningsmetoder for PMC
De kortfiberarmerte termoplastene kan bearbeides ved de fleste av de termoplastmetodene
som utnytter polymerens evne til å flyte som smelte ved oppvarming. De kan også bearbeides
ved sintring. Det innebærer altså at de metodene som utnytter enkelte termoplasters evne til
gummiaktig strekking ved tilstrekkelig oppvarming (blåsing, termoforming, mv.) vanskelig
kan tilpasses for de armerte typene.
Fremstilling av avanserte termoplastiske fiberkompositter kan skje ved metoder beslektet med
dem som benyttes for fremstilling av laminater med herdeplastmatriks. Det gjelder først og
fremst laminering, pressing, autoklavisering, vikling og profiltrekking. Ved laminering må de
enkelte lag sveises sammen, ikke limes sammen som ved fremstilling av herdeplastlaminater.
Et gjennomgående problem ved fremstilling av avanserte termoplastkompositter har vært å
oppnå et fullstendig konsolidert, porefritt materiale og en tilstrekkelig høy produksjonshastighet. Termoplastkomposittene har imidlertid mange interessante egenskaper; de kan til
en viss grad etterformes ved oppvarming, de kan sammenføyes ved sveising og dermed lett
repareres, og de har vanligvis en meget høy bruddseighet og mekanisk skademotstand.
Når det gjelder bearbeiding av herdeplastkomposittene, står en lang rekke metoder til
rådighet. Noen av de viktigste er beskrevet i tabell 3.8 som også gir informasjon om typiske
produkter fremstilt ved de ulike metodene.
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Prosess
Håndopplegg

Beskrivelse
Manuelle metoder. Arbeidsintensive.
Små serieproduksjoner.
Alle størrelser.
Fibere og matter legges i form.
Grunnmaterialet påføres med
pensel evt. rull.
Stor frihet til å velge og til å
plassere både ulike
forsterkninger og overflatelag.
Glatt overflate fås mot form
Sandwich Flere sandwichprodukter legges
opp for hånd på form eller
rammeverk. Her legges
fiberarmert plast på et
kjernemateriale.
Mulighet for flere kombinasjoner for å oppnå ulike
egenskaper
Sprøyting Manuelle metoder som kan
automatiseres.
Krever noe større investering i
utstyr sammenlignet med
håndoppleggmetoden.
Raskere prosess med mindre
arbeid.
Vikling
Fibre impregneres med herdeplaster, og vikles rundt en
sylinder.
Kan krysssvikles på ulike måter
med mer avanserte maskiner.
Stykkproduksjon.

Composits
Typiske materialer
Brukes med
polyester og epoksy.

Produkteksempler
Anvendes i båter,
tanker og karutstyr
til kjemisk industri.

Eksempler er GUPoverflate på en
kjerne av PVCskum, PU-skum eller
tre (balsa, finer).

Anvendes i båter, til
dekk og luker på
småbåter,
tunnelforinger og
kjøle-/frysevogner.

Benytter hakket
fiber, med
begrensninger på
fiberlengden og
orienteringsmulighetene.

Brukes med
polyester til båter,
slamavvskillere, kar
til yngel og fiskeoppdrettsanlegg.

Mulig å bruke ulike
typer fibre.
Glatt flate på formsiden (innsiden).

Brukes med
polyester og epoksy i
rør, tanker og siloer

Tabell 3.8
Noen tivirkningsprosesser for kompositter med grunnmasse av herdeplast. (1)
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Figur 3.4
Håndopplegg av GUP (glassfiberforsterket umettet polyester). (2)

Figur 3.5
Påsprøyting av glassfiber og polyester. (2)

Figur 3.6
Prinsippskisse av viklingsmetode (linding). (2)
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3.3.6 Generelt om fiberkomposittenes egenskaper
Vanligvis blir produkter av langfiberarmerte plaster bygd som laminater. Er armeringen
plassert slik i laminatet (mengde og retning) at styrke og stivhet optimalt er avpasset til
påkjenningene av produktet under bruk, kaller vi materialet og produktet en avansert
kompositt. Stivhets- og fasthetsegenskapene for slike laminater lar seg i praksis bare beregne
ved hjelp av avanserte PC-programmer.
En del av egenskapene til et laminat er i første rekke knyttet til egenskapene hos matriksen.
Andre egenskaper er først og fremst bestemt av de armerende fibrene (type, mengde, orientering og fordeling).
Matriksdominerte egenskaper:
- Stivhet og skjærfasthet ute av planet
- Interlaminær bruddseighet og skjærfasthet
- Øvre brukstemperatur
- Kjemikaliefasthet

3.3.7 Innflytelse av påkjenningstid og temperatur på de mekaniske egenskapene
Som hos alle viskoelastiske materialer er fasthets- og stivhetsegenskapene hos de polymere
fiberkomposittene mer eller mindre sterkt påvirket av påkjenningstiden (eller frekvensen) og
temperaturen.
Lang påkjenningstid fører til merkbar siging eller spenningsrelaksasjon. Materialet oppfører
seg altså mindre stivt jo lenger belastningstiden er. Denne effekten tiltar med temperaturen og
gjelder både normal- og skjærbelastninger. Sterkest er den for de komposittene - eller de
retningene i en anisotrop kompositt - som har lav stivhet, altså der fibrenes stivhet har relativt
begrenset innflytelse på komposittens stivhet. Minst tendens til siging og relaksasjon finner vi
derfor hos de enaksede komposittene, og naturligvis da på strekkegenskapene i deres lengderetning.
Innflytelsen av temperatur på komposittenes mekaniske egenskaper er derfor til en viss grad
bestemt av matriksens temperaturavhengighet. Komposittens maksimale brukstemperatur
ligger derfor på 20 - 300C under matriksens mykningspunkt (eller Tg).
Tilsvarende gjelder for komposittens fasthetsegenskaper. De mest høyfaste komposittene er
de som er minst tids- og temperaturavhengige. Enaksede karbonfiber/epoksylaminater er
f.eks. ett av de mest sige- og utmattingsfaste materialer vi kjenner, mens de glassfibermattearmerte polyestrene - slik vi f.eks. finner dem i lystbåtlaminater - er relativt mye påvirket av
påkjenningstid og temperatur.

3.3.8 Anvendelsesområder for PMC
Det finnes flere ulike tilvirkningsmetoder for komposittene. For å få fullt utbytte av
materialene, er det viktig å vite om disse ulike metodene og hvilke muligheter de tilbyr. I
mange tilfeller er resultatet avhengig av godt håndarbeid. Det kan være vanskelig å
kontrollere for eksempel porer og ufullstendig fukting mellom grunnmasse og tilsats.

© 2008 Henning Johansen

side 20

Komposittmaterialer

Composits

Selv om det høres innviklet og vanskelig ut å tilvirke komposittprodukter, finnes det flere
vellykkede, etablerte bruksområder. Lastebiloverbygg, tanker, kar, vann-, olje- og bensinrør
er noen få eksempler.
De vanligste materialene er glassforsterkede umettede polyestere (GUP), hvor lave kostnader
er en viktig faktor. Mer avanserte materialer er foreløpig mest brukt i produkter innenfor fly
og bilindustrien.
Når en kompositt velges fremfor andre materialer, er det ofte i vektkritiske anvendelser.
Eksempler er fly, tog, bil, lastebil, sportsutstyr og offshoreplattformer.
Vi hører stadig om enkeltkomponenter som blir serieprodusert med godt resultat.
Karbonfiberforsterket epoksy anvendes b1.a. i bladfjærer til bil (ca. 4kg materiale erstatter
20kg stål), transmisjonsaksler og tilhengefester. PEEK-komponenter anvendes i
motorrommet.
Vi kan også finne eksempler på kompositter som har erstattet titan i varmevekslerplater.
I tillegg finnes det produkter, tilvirket ved pultrusjon, tilgjengelige som halvfabrikata som
konkurrerer med aluminium- og magnesiumprofiler.
I offshoremarkedet er det antydet at det ville vært mulig å spare 7% av vekten på en plattform
ved bruk av kompositter. Typiske anvendelsesområder er:
- Rør og rørdeler, tanker og beholdere (viklede produkter)
- Gangrister, gelendre, kabelbaner og -stiger, sekundære konstruksjonselementer
(profiltrukne produkter)
- Paneler og plater. også brannbeskyttende (laminater, sandwichkonstruksjoner)
Plastkomposittene er etablert i enkelte områder. Imidlertid er bruken foreløpig begrenset av
manglende designregler i standarder, uklar forståelse av brannegenskaper og virkning av
slagskader.
Det arbeides aktivt med alle disse faktorene. Komposittene er akseptert av oljeindustrien i
lignende anvendelser på land. Vi kan forvente økt interesse også for offshoreanvendelser.

4 ANVENDELSEN AV KOMPOSITTER
Kravene som stilles ved nyutvikling av konstruksjonselementer, er så høye at de nærmer seg
de materialtekniske grensene. Det forskes derfor på «nye materialer» ved å kombinere de
gode egenskapene til ulike materialer. Resultatet er tallrike variasjoner av «skreddersydde»
kompositter som etter hvert erstatter eller supplerer de konvensjonelle materialene. I det
følgende skal vi se på noen områder der kompositter er tatt i bruk.

© 2008 Henning Johansen

side 21

Komposittmaterialer

Composits

Figur 4.1
Kuppelen (radomen) over radaranlegg er av glassfiberarmert plast med et mellomliggende
lag av avstivningsmateriale. (2)

4.1 Flyindustrien
I flyindustrien er vektreduksjon kombinert med høy styrke og gode utmattingsegenskaper
viktige faktorer ved valg av materialer. Lettmetaller, plast og komposittmaterialer kom derfor
tidlig i bruk her. I dag kan rundt 30 - 40% av strukturvekten av et fly tilvirkes av komposittmaterialer.
Deler av vinge, ribbekonstruksjoner og haleror utføres i karbonfiber-/epoksykompositt.
Rotorblader til helikoptre utføres både i karbonfiber/epoksy og glassfiber/epoksy.
Prøvestaver tatt ut av nye og 5 år gamle blad etter 3000timers drift har vist at utmattingsfastheten ikke var blitt særlig mye dårligere.
Kledning og golvpaneler i transportfly utføres i glassfiber/epoksylaminat i bikubestruktur.
Gassturbinblader kan utføres i glassfiber/polyamid.

4.2 Båtindustrien
Her har glassfiberarmert plast (CUP) vært brukt lenge. Båtskrog på 30m og mer for
hurtigbåter av katamarantypen og med fart opptil 60knop bygges i komposittmaterialer.
Det samme gjelder marinens minesveipere. GUP brukes også i overbygning og innredning.
Komposittmaterialenes gode lydisolasjonsevne og antimagnetisme har økt bruken av dem i
marine- og forskningsfartøyer.

4.3 Offshore
Kompositter kan med fordel nyttes til en rekke installasjoner for oljeleting til havs.
Komposittene er lette, korrosjonsresistente og gir ingen statisk elektrisitet, og de er lette å
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vedlikeholde. Armerte plastkompositter brukes til slam-, olje- og vanntanker og til diverse
containere. Gasstette tanker og drikkevannstanker har en innvendig kledning av rustfritt stål.
Helikopterdekk er et annet område. Disse kan bygges av laminatkonstruksjoner. Det er
konstruksjoner som består av to fiberarmerte skallplater med mellomliggende forstivningsmateriale i bikubeutførelse. Slike dekk gir vesentlig lettere dekkskonstruksjoner enn
tilsvarende i stål, og er dessuten ikke utsatt for korrosjon.
Andre områder der plastkompositter kan nyttes, er leidere, gangveier, trapper og rekkverk.
Kledninger, skillevegger og inventar gir lette og praktisk i alt vedlikeholdsfrie konstruksjoner
som også tilfredsstiller brannsikringskravene. De er dessuten varme- og lydisolerende. Det
samme gjelder for varme og ventilasjonskanaler.
Rør er et annet område der plastkompositter blir stadig mer brukt. Det gjelder rørledninger
både over og under vann. Også til stigerør kan komposittmaterialer være et godt alternativ.

4.4 Bilindustrien
Plastmaterialene kom for alvor inn i bilindustrien i 1960-årene. De gav mange fordeler som
lav vekt, de ruster ikke og er lyddempende. De tåler små slag og støt, og slag og støtskader
kan repareres lett og billig. Når det gjelder bruddseighet, står fiberforsterket plast, dersom den
er riktig utformet, i en særstilling. Riss som oppstår, stopper ved nærmestliggende
tversgående fiber, eller finner en ny vei. Dermed kan en forplantning av riss stoppes eller
fortsette langsomt. Som en følge av dette har for eksempel titan blitt erstattet av glassfiberkompositt i rotornavet på helikoptre.
Kompositter av karbonfiberarmert plast er brukt i motorkomponenter som stempelbolter,
veivstenger osv.
Aksler og koblinger i fiberkompositt gir blant annet høy torsjonsstivhet kombinert med stor
radiell elastisitet, høy demping og lav vekt.
Bladfjærer av glassfiberarmert plast har vært brukt med suksess i mange år i sportsbiler i
USA. Bladfjærer i fiberkompositt er vesentlig dyrere enn stålfjærer, men de vinner likevel
innpass blant annet i mindre lastebiler og på biler av typen van. De reduserer den fjærende
massen og gir dermed bedre kjørekomfort.
Sammenlignet med fjærer av stål har bladfjærer av komposittmaterialer følgende fordeler:
- Høy lagringsevne for elastisk energi
- Ekstrem belastbarhet
- Vektreduksjon opp til 80%
- Veldig god korrosjonsmotstand
- Vedlikeholdsfrie
- De gode dempingsegenskapene gir en reduksjon av støynivået
Mot bruk av plastkompositter i karosseri i storserier taler høye tilvirkningskostnader som
stiger med økt krav til dimensjonsnøyaktighet, i noen tilfeller sprøbruddtendens ved
dynamiske påkjenninger og dårlig resirkulasjonsmulighet. Til tross for disse ulempene stiger
forbruket av plastkomposittmaterialer i bilindustrien.
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Flere tilvirkere arbeider med komposittkonsepter for store bærende deler. VW har laget en
prototyp av en komplett dørramme. Ford har en prototyp der så vel frontstruktur som bakre
gulv er utført i en kompositt. Volvo har bygd en prøvebil (LPC-2000) der golvet er i et
fiberforsterket kompositt (GUP) med rettede fibrer i sidebanene der påkjenningen er størst.
Bandvogner (for militæret) er utført med fiberkompositt karosseri. Dette materialet er valgt
blant annet fordi det er korrosjonsresistent.
Vognene må kunne ta seg frem i snø og forsere vann, og dette stiller høye krav til tetthet.
Glassfiberforsterkede termoplastplater (matriks PP og PA) blir brukt til beskyttelseskapper
eller skjold og for lyddemping i motorrommet.

Figur 4.2
Veivstang i fiberforsterket aluminium. Den har betydelig større styrke enn en uforsterket
veivstang av aluminium. (2)

4.5 Svinghjul
Svinghjul i kompositt blir brukt i satellitter, i strømforsyning og i prototyper av biler. For å
spare energi vil de bli brukt i større utstrekning i fremtiden.
Svinghjul var tidligere mye brukt i maskinteknikken. De var tunge, den energimengden de
kunne lagre, var liten, og det var nødvendig med omfattende sikkerhetsinnretninger.
Med en energitetthet på 6,2 kW/kg var de dårlige sammenlignet med blybatterier, som har ca.
30kW/kg. Bruken av fibrer av E-, R- og S-glass, aramid- og karbonfibrer sammen med UP
eller epoksy, har gitt et komposittmateriale som er sterkere enn stål og vesentlig lettere.
Svinghjul av fiberforsterket plast etter båndviklemetoden tåler derfor høyere hastighet (opp
mot 25 000r/min), og får dermed økt energitetthet. Den forspenningen som er brakt inn under
viklingen, gjør at svinghjulet blir pulverisert dersom det skulle briste.
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Figur 4.3
Innsugingsrør i glassfiberarmert polyamid til Porsche 928 (t.h.). Det veier 50 % mindre
enn(t.v.)i støpt aluminium, har glattere overflate, gir høyere motoreffekt og krever ingen
mekanisk bearbeiding. Kostnadsnivået er det samme for de to utførelsene. (2)

5 FORDELER OG ULEMPER
Tabell 5.1 gir en oversikt over noen fordeler og ulemper for kompositter.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Kompositter
Fordeler
Fiber- og sjiktkompositter har høye
strekkfasthets og stivhetsverdier i visse
retninger.
Fiberforsterkede plaster har lav tetthet og
høy korrosjonsresistens.
Sjiktkompositter (sandwiches) har også
disse gode egenskapene og lav
varmeledningsevne.
Fiberforsterkede metaller tåler høye
temperaturer og har høy elektrisk
ledningsevne.
Fiberforsterkede keramer står bedre mot
sprøhetsbrudd og termosjokk, og har høy
elektrisk ledningsevne.
Partikkelkompositter har høy
strekkfasthet. Innlagring av harde
partikler øker slitasjestyrken
vesentlig.
Overflatekompositter har stor motstand
mot slitasje og korrosjon og mot økt
temperatur.

Ulemper
▪ Det kan forekomme sviktende vedheft
mellom komponenter som inngår i
materialet. Dette kan lede til uforutsigbar
materialkollaps.
▪ Produksjonsprosessen ved tilvirkning av
komposittmaterialer er ofte omstendelig
og
tidkrevende. Dette gjelder spesielt ved
store produkter. Tilvirkningen er sjelden
anvendbar i storskalaserie.
▪ Metoder for prøving og analyse av
komposittmaterialets fasthetsegenskaper
er dårlig utviklet, spesielt ved dynamisk
belastning.
▪ For fiberkompositter er den høye prisen
for fibrene negativt. Spesielt gjelder dette
karbonfibrer og keramiske fibrer.
(Glassfibrer er riktignok billige, men de
tekniske egenskapene er i mange tilfeller
utilstrekkelige.)

Tabell 5.1
Fordeler og ulemper for kompositter. (2)
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