Materialvalg (lectures notes)

INNLEDNING
RIKTIG MATERIALE PÅ RETT PLASS
►

Å velge materiale kan være vanskelig og innviklet

►

Å velge det beste materialet kan virke umulig

►

Å velge feil materiale kan bli kostbart

►

Lite gjennomtenkt materialvalg:
 Høye tilvirkningskostnader
 Reklamasjon
 Erstatningsansvar (skade, feil ved materiale / materialbruk, manglende info. om hvordan bruke materialet/produktet)

►

Manglende materialkompetanse koster:
 Havari, forkortet produktlevetid
 Høye vedlikeholdskostnader
 Produksjonstap
 Erstatningskrav for skader og opprydding etter utslipp

►

Årlige tap i Norge antas:
 ca. 12 milliarder kr. for materialbrudd
 ca. 10 milliarder kroner for korrosjon
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LIVET VAR ENKLERE FØR!
►

Tidligere epoker er betegnet etter hvilke materialer som ble brukt - Steinalderen, Bronsealderen og Jernalderen

http://www.ccmr.cornell.edu/ret/ret/terrih/history.html
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►

I dag nye materialer for eksempel kompositter

Forbruk og vekst i materialmarkedet i den vestlige verden.
►

Mange nye materialer med ulike bruksegenskaper på markedet

►

Hvor finne det vi vil vite og hvordan sortere alle opplysningene uten å drukne i dem?

►

Materialer kan skreddersys for spesifikke anvendelsesområder
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►

Vellykket materialvalg avhengig av detaljert forståelse av fordeler og begrensninger
Viktig:
 Å vurdere flere materialegenskaper for å skille mellom ulike materialer
 Ha kunnskap om materialene - f.eks. kunne vurdere hvilke egenskaper som er relevante eller de viktigste
 Basiskunnskap om materialene og deres egenskaper
 Basiskunnskap om påvirkning av tilvirkningsprosesser og konstruktiv utforming
 Tilgang til relevante materialdata og supplerende kunnskaper
 Ha metoder/programvare til disposisjon for effektivt å søke etter materialer til et spesifikt formål
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MØT FREMTIDEN MED INTEGRERT PRODUKTUTVIKLING
►

Det går mot bruk av et større utvalg av materialer

►

Tradisjonelle konstruksjonsstål erstattes av:
Rustfrie stål, høyfaste stål, aluminium, plast, kompositter og høyytelses-keramer

►

Materialer velges for stadig kortere vei mellom råmaterialet og det ferdige produkt:
 Stål kjøpes vanligvis som halvfabrikata (plate, stang, rør, ..) og krever videre bearbeiding til ferdig produkt
 Plast, kompositter og keramer kjøpes som råstoff, blandes og tilvirkes til ferdig produkt (liten/ingen etterbehandling)

►

Materialenes egenskaper blir en funksjon av produktets utforming og produksjonsteknikken

Integrert produktutvikling.
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►

2 måter å gjennomføre produktutviklingsprosjekter på:
 Sekvensielt forløp, stafettstrategi, mest vanlig
 Integrert produktutvikling, parallellstrategi, fokusert på samvirke mellom aktivitetene
- Forretning/økonomi, konstruksjon, produksjon, marked skjer parallelt med varierende aktivitetsgrad ved fremtaking av
nye produkter
- Gir stor mulighet til å forkorte fremtakingstiden og passer moderne utviklingskrav bedre
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MATERIALER OG MILJØVERN
►

Miljøskader og forurensninger begynte å fange større oppmerksomhet på 1960-tallet
 Limits to Growth (1972) presenterte globale modeller for forurensning, matforsyning og befolkningsvekst
 Det ble utgitt en stor mengde miljø- og miljøvernslitteratur, for eksempel Brundtland-rapporten

►

Miljøvern er veldig komplisert og globalt

►

Miljømerking på produkter er/vil bli et sterkt salgsargument
■ Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket
- Frivillig ordning
- Stiller miljøkrav til produkter i hele livssyklusen
fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall
- Innenfor tjenesteområder f eks. barnesjampo, bleier, batterier, tøyvaskemidler,
rengjøringsmidler, hoteller, matbutikker m.m.
■ Blomsten, opprettet av EU-kommisjonen, et tilsvarende miljømerke som Svanen
- Gjelder i hele Europa
- Blomstermerkede produkter og tjenester innenfor bl. a. barneklær, maling,
tekstiler og hoteller

►Usikkert hvilke kriterier som skal brukes for å vurdere produkter for miljøvennlighet
Vurderingene må tas med i produktspesifikasjonen
Er i stor grad en materialteknisk utfordring
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Miljøvennlighet som produktparameter
►

Ved bestemmelse av et produkts utseende,
materialer og tilvirkningsprosesser
→ også ansvarlige for miljøvennlighet fra
utvinningen av råvare til destruering/gjenvinning

►

Ved innføring av miljømerking
→ ta med miljøvennligheten i produktspesifikasjonen
sammen med tekniske og økonomiske krav

Miljøimplikasjoner ved materialvalg. Forenklet livssyklus for
materialproduktene.
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►

Vi må tilrettelegge nye produkter for senere resirkulasjon eller demanufacturing

Resirkulering.
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►

Energi, materialresurser og materialreserver er noen miljømessige aspekter ved materialvalg og materialforbruk

Energi
►

Globale forurensninger er i høy grad knyttet til energiforbruket

►

Hovedmengden av verdens energiforbruk går til utvinning og videreforedling av materialer

►

Å utvinne aluminium krever mye energi, omsmelting for gjenbruk kun krever 5 % av denne energien

►

PE og andre plastmaterialer kan brennes og frigjort varme kan brukes, men flere plaster kan også brukes om igjen

►

Sement er lite energikrevende å produsere, svært vanskelig å fjerne og gjøre noe med etter bruk

►

Varmforsinking av stål beskytter mot korrosjon og øker levetiden, sink er gift i en stålsmelte og vil vanskeliggjøre
resirkulering

►

Viktig å vite hva som skal skje med materialet etter bruk før vi velger det mest energioptimale materialet

►

Økonomisk tenkning vil bl.a. avhenge av endringer i energiprisene som igjen vil slå ut på markedsprisene til materialene

►

Viktig å tenke på at jordolje brukes som energikilde for utvinningen av de fleste materialer
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Materialer - ressurser og reserver
►

Jordens overflate består av ca. 8 % aluminium som er krevende å få frigjort fra stabil form (oksid)

►

Kobber er blitt utvunnet i mer enn 1000 år, finnes i dag få konsentrerte forekomster, må utvinne fra mindre konsentrert
malm som krever mer energi

►

Flere vanlige metaller begynner å bli oppbrukt, viktig å forbedre utvinningsteknologien

►

Pris på skrap øker for metallene

►

Utvinning fra havbunnen kan bli overkommelig i fremtiden

►

Keramer, råstoffene er til stede i ubegrensede mengder, utnyttelsen er begrenset av komplisert fremstillingsteknologi

►

Plastmaterialer utvinnes i hovedsak av jordolje (eller naturgass). Utgjør en liten del (4 - 5 %) av totalt oljeforbruk.
Plastmaterialer er kanskje en av de bedre miljømessige anvendelser av olje. Kull er en alternativ råstoffkilde.

►

Plastmaterialer var først basert på naturlige stoffer som cellulose, ostestoff og saft fra gummitreet
(halvsyntetiske polymerer som celluloid, kaseinplast og naturgummi)

►

Plastmaterialer (plast og gummi) er i dag helt syntetiske

►

Plastmaterialer er i prinsippet mulig å fremstille fra fornybare kilder, som b1.a. trær, planter og alger

►

Nyere biologisk nedbrytbare plaster er basert på stivelse, disse kan kanskje fjerne avhengigheten av olje
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HVA KAN VI GJØRE?
På materialvalgsiden kan vi vurdere ut fra kriterier som:
1)

Prioritere mer tilgjengelige materialer fremfor ett som holder på å bli oppbrukt

2)

Vurdere totalt energiforbruk og total forurensning, bør omfatte alt fra utvinningsstadiet og til alternativt gjenbruk

3)

Optimalisere materialforbruket, ikke bruk materialer som er bedre enn nødvendig, eksempel - legge på et slitasjebelegg

4)

Vektreduksjon, reduserer transport- og energikostnader

5)

Lengre produktlevetid, som følge av materialvalg og/eller at produktet lett kan demonteres for utskifting av komponenter
fremfor å bli kassert

6)

Økt sikkerhet/pålitelighet hos produkter hvis feil/svikt vil føre til miljøproblemer.
Eksempel: Mer effektiv forbrenning krever høyere temperaturbestandighet, bedre korrosjonsbestandighet og bedre termisk
isolasjon

7)

Vurdering av produktets endelige slutt.
Eksempel: Ved forbrenning, hvilke stoffer blir igjen og hvilken innvirkning har disse på miljøet?
Kan materialene sorteres og brukes om igjen?

8)

Merking av produkter med materialdata som kan fortelle hvordan produktet skal destrueres, merking for
gjenvinningsmetoder og blandbarhet
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MATERIALDATA
Hva mener vi når vi snakker om egenskapene til et materiale?
►

Mekaniske egenskaper som fasthet og flytegrense, lette å forholde seg til, lettvinte å samle opp i bøker og databaser, blir
brukt til dimensjonering av komponenter og konstruksjoner

►

For de vanligste materialene finnes det en stor mengde erfaringsdata

►

Polymerer har egenskapene som ofte er tidsavhengige

►

Keramer krever statistisk behandling

Det er ikke materialene som gjør feil, det er ingeniørene / designerne
►

Mekaniske egenskaper kan tallfestes, eller presenteres grafisk

►

Mekaniske egenskaper som flytegrense etc. brukes ved sammenligning av materialer, disse verdiene er fremkommet ved en
definert prøvemetode og ved en bestemt temperatur osv.

►

Hvordan presentere for eksempel evne til å ha et pent utseende, sveisbart, etc.?
Her må vi karakterisere som enten svært bra, bra, dårlig eller svært dårlig
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For å gi en presis beskrivelse av et materiale.
Hvor mange og hvilke egenskaper må vi spesifisere?
En systematisk grovinndeling av noen overordnede materialegenskaper:
Mekaniske/fysiske egenskaper Tetthet, fasthet, stivhet, duktilitet, siging, hardhet, seighet, demping, ....
Termiske
Smeltepunkt, mykningspunkt, kokepunkt, spesifikk varme, varmeledningsevne, utvidelse, ...
Elektriske
Gjennomslagsfasthet, tapsfaktor, ledningsevne, dielektrisk fasthet, supraledningsevne, ...
Magnetiske
Permanens, ledningsevne, curiepunkt, ...
Kjemiske
Løsningsevne, korrosjon, oksidasjon, UV-lys, ioniserende stråling, ...
Optiske
Refraksjonsindeks, absorpsjon, emisjon, refleksjon, ...
Estetiske
Utseende, glans, farge, feel, overflatetekstur, ...
Overflate
Lakkering, maling, polering, metalliske belegg, keramiske belegg, slitasje, ...
Bearbeiding
Skjæring, valsing, ekstrudering, støping, pressing, sliping, bøying, knekking, ...
Akustiske
Demping, absorpsjon, ...
Sammenføyning
Sveising, lodding, liming, nagling, falsing, …
Økonomiske
Materialkostnad, håndtering, tilgjengelighet, bearbeidbarhet, ...
Sikkerhet
Bruddform, feil-/sviktsannsynlighet, varme/kalde overflater, brann, giftighet, …
Miljø
Energiforbruk, biprodukter, ressursgrunnlag, skrap, gjenvinning, destrueringsprodukter, ...
■ Hver av de overordnede egenskapene avdekker flere spesifikke egenskaper
Eksempel: Mekanisk/fysisk egenskap kan være fasthet → flytegrense og bruddfasthet → strekk og trykk
■ Vi bør også spesifisere statisk og dynamisk belastning, temperaturer, tøyningshastigheter, prøvestørrelse og målemetode
■ Et materiale kan beskrives ved sammensetning, struktur og produksjonsmetode. Det er en avhengighet mellom disse.
■ Ønsker å spesifisere egenskaper for det ferdige produktet. Materialegenskapene kan avvike fra det vi måler på en prøvestav.
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KATEGORIER AV MATERIALDATA
Kvantifiserbare egenskaper
►

Godt innarbeidede og tallfestede verdier.
Eksempler: Tetthet, flytegrense, hardhet, smeltepunkt. varmeutvidelseskoeffisient, slagseighet, strekkfasthet og
bruddseighet

►

Finnes enten i produktspesifikasjonen, materialdatabaser, tekniske håndbøker, faglitteratur, konstruksjonsbøker eller i
særskilte oppslagsverk

De er målinger av materialets respons på en ytre påvirkning
►

Kan være et resultat fra en test på en prøvestav, omstendigheter som temperatur, deformasjonshastighet, prøvestørrelse,
produksjonsmetode og varmebehandling påvirker resultatene

►

Verdiene som oppgis er ofte gjennomsnitt av flere målinger, standardavviket er normalt ikke oppgitt

►

verdier kan oppgis som garanterte minimumsverdier, typiske verdier eller middelverdier

►

Disse ubevisste forutsetningene kan være en felle, spesielt hvis vi skal sammenligne data fra ulike kilder
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Variable egenskaper
►

Enkelte egenskaper varierer.
Eksempel: Råvareprisene går opp og ned på verdensmarkedet. Kan også være lokalt påvirket av blant annet rabattordninger
og tilgjengelighet.

►

Estetiske egenskaper kan være motepregede, krever forsiktig innarbeiding i markedet
Eksempel: Bruk av plast i bilindustrien

►

Dårlige erfaringer med et materiale kan skape generelle motforestillinger på grunnlag av for liten viten.
Eksempel: I offshoresammenheng anses titan for å være altfor kostbart og plast kan ikke brukes fordi det brenner.

►

Det kan ta tid før fordommene forsvinner, selv om de spesifikke problemene er løst

►

Opinionen kan være med på å påvirke materialvalget ved å kreve mer miljøvennlige løsninger

►

Det finnes egenskaper som endres permanent, et materiale som har vært kjent for å være svært vanskelig å bearbeide, kan
bli lettere å bearbeide ved innføring av ny bearbeidingsteknikk
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Vanskelige definerbare egenskaper (Fuzzy - egenskaper)
►

Noen egenskaper er vanskelig å definere

►

Glans, matt eller silkematt, på et malingsstrøk kan måles med testmetoder, ved å se på overflaten oppfatter vi ikke klart
overgangen

►

Slagginneslutninger i en sveis kan vurderes ved røntgenbilder ved å sammenligne med et bilde i ”albumet” til Det norske
Veritas (DnV) som setter grenser for hvor mange slagginneslutninger som kan tåles. Vi bør ikke konkludere ukritisk med at
materialet holder hvis det er en slagginneslutning mindre enn grensen.

►

Denne type egenskaper er veldig vanskelig å kvantifisere

►

Denne type egenskaper forutsetter kunnskap og forståelse for hvordan materialene oppfører seg i forskjellige situasjoner

Indekserte (relative) data
►

Vanskelige definerbare egenskaper gjøres mer håndterlige ved gradering på en vilkårlig skala, eksempel gradere sveisbarhet
fra 1 - 10, med 1 som umulig, 2 som svært vanskelig og opp til 10 meget lettvint

►

Denne indekseringen er kun en veiledning og verdiene kan brukes for de som ønsker det
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METODER FOR MATERIALVALG
►

Vi må vurdere konstruktiv utforming, materialer og produksjonsprosess samtidig for hele produktets livssyklus

►

Når materialvalg er besluttet er det umiddelbart bundet kostnader til produksjonen

GENERELLE METODER FOR MATERIALVALG
1 Intuitivt valg
►

Materialvalg baseres på egen ekspertise - på skjønn. Gjelder spesielt hos mindre bedrifter og for etablerte produkter.

►

Fordel, samme person står for både materialvalg og design, har god kjennskap til bedriftens maskinpark og
bearbeidingsmetoder, slik at produktutviklingen ses på som en helhet, lite ressurskrevende

►

Ulempe eller risiko, beslutninger tas på grunnlag av et begrenset utvalg av kjente materialer, kan være vanskelig for
bedriften å utnytte nyvinninger både i tilvirkningsmetoder og materialer

►

Ofte er erfaringsbakgrunnen stål, overgang til andre materialtyper kan bli mislykket uten tilstrekkelig innsikt
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2 Samme som før
►

Det passer og har alltid har vært brukt. Ressurskrevende å finne et bedre materiale. The same procedure as last year.

►

En bedrift som har et produkt som virker har en mulighet for å lage det billigere og bedre, en fordel å vurdere alternative
materialer, produksjonsmetoder og utformingsløsninger

►

Fordeler ved å satse på samme som før:
• Få tekniske overraskelser, mye relevant erfaring
• Produksjonsutstyrt er tilpasset produktet
• Ikke noe ressursforbruk ved å vurdere andre alternativer og prototyper
• Kvalitetssikringssystemet, godkjennelsesrutinene er godt innarbeidet
• Reservedelsbeholdningen er enkel å kontrollere

►

Ulemper ved å satse på samme som før:
• Forutsetningene for det opprinnelige materialvalg kan endres, lovverket, reglene, opinionen og konkurrerende produkter
kan fort endre seg
• Små endringer akkumulert over lengre tid tilsier at materiale, design og produksjonsmetode bør revideres
• Tidligere forutsetninger som b1.a. arbeidskostnader, slitasje på maskineri og relative materialkostnader er endret slik at et
økonomisk grunnlag for produksjonen må revideres
• Produktet blir foreldet ved at nye materialer og nye bearbeidingsteknikker ikke blir utnyttet
• Markedet stiller større krav til f.eks. levetid og pris
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3 Overlate beslutninger til andre
►

En lettvint måte å unngå å ta beslutninger på. Ingen tilfredsstillende situasjon på lengre sikt.

Eksempler:
► KUNDEN BESTEMMER
Underleverandøren bruker materialer og produksjonsmetoder som oppdragsgiveren spesifiserer
Gjør bare det vi har fått beskjed om
Praksis er vanligvis at underleverandørene selv står for detaljer ved leveransen og har mer ansvar for materialvalget
►

LEVERANDØREN BESTEMMER
Bedriften søker assistanse hos leverandører og materialprodusenter
En anbefaling fra leverandøren vil ofte bli bestemmende for materialvalget
Forutsettes at vi kan spesifisere våre behov klart og utvetydig, levering til avtalt tid og pris, riktig materialkvalitet, etc.
Innebærer at vi tar større ansvar for beslutningene.

►

STANDARDER / SPESIFIKASJONER BESTEMMER
Flere produktkategorier forutsettes å tilfredsstille en standard /spesifikasjon.
Like standarder over hele Europa vil kunne gi skalaeffekter i produksjon og lavere kostnader
Enkelte standarder er veldig snevre med hensyn til materialer, tilvirkning og utforming, selv om det kan foreligge bedre
tekniske løsninger
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SEMI-SYSTEMATISK MATERIALVALG
Vi ser på 3 metoder hvor problemløsningene forenkles ved bruk av et egnet MaterialDatabaSesystem, MDB:
1 Det første som holder
• En rask og enkel måte å finne et materiale som holder
• Utfører et søk MDB for å finne de materialene som tilfredsstiller minimumskravene til de viktigste materialegenskapene
• Resulterende liste inneholder få materialer hvor de øverste på listen er like bra som de andre
• Vi kan plukke ut det materialet som ønskes ut fra de prioriterte egenskapene
• Enkel prosess, rask, lite arbeidskrevende
• Lett å overse andre viktig egenskaper for materialet og sannsynlig optimalt materialvalg
• Egner seg best hvis det skal lages få produkter
2 Sammenlignbare problemstillinger
• Skal vi vurdere materialer for en komponent som er en del av en større konstruksjon vil flere av materialkravene være felles
• Vi kan sjekke at materialet holder til den nye anvendelsen
• Alternativt kan vi se på hva konkurrentene bruker av materialer
• I noen MDB kan vi søke på anvendelsesområde med enkle stikkord
• Metodikken er enkel og gir grunnlag for forslag til videre bearbeiding
3 Problemløsende materialvalg
• Hvis vi må revurdere materialvalget hos et etablert produkt, kan årsakene b1.a. være:
- Utilfredsstillende ytelse
- Feil/svikt har oppstått som følge av brist, brudd eller slitasje
- Bedret produktivitet etterlyses
- Nye eller endrede regler og lovverk, som åpner eller stenger for muligheter
- Ønske om et bredere produktutvalg
- Flere/bedre funksjoner til samme pris
- Flere funksjoner integrert i en komponent
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►

Hvis endringer må foretas for å løse et bestemt problem, kan vi søke løsninger ved hjelp av en systematisk analyse
Gjøres enklest med hjelp i MDB
Skisse til fremgangsmåte:
- Identifiser kritiske materialegenskaper som må forbedres, eks. maksimum brukstemperatur
- Ta frem den siste materialspesifikasjonen og øke kravene til de kritiske egenskapene
- Søke etter alternative materialer som tilfredsstiller de nye kravene

►

Små endringer utenom materialvalget kan være påkrevd, eks. i konstruktive utforming i produksjonsprosessen

►

Vi må huske at ingen materialer er helt like
Forbedres en egenskap i et materiale må vi regne med at minst en annen egenskap blir endret, eks. anvendelse ved høy
temperatur kan føre til overgang til en annen materialgruppe
Jo større endringer jo større er sannsynligheten for at hele produktet må revurderes innenfor design, tilvirkning og
materiale
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SYSTEMATISK MATERIALVALG
►

Metoden benyttes for å sette opp et lite utvalg av alternative materialer
• Listen kan danne grunnlaget for en optimalisering av materialvalget
• Metoden brukes for å komme frem til ”Det Beste Materialet”

►

Prosessflyten
markedets behov
▼
funksjonskrav
▼
generelle materialkrav
▼
siling
▼
spesifikke materialkrav
▼
Søking - sortering
▼
optimalisering
•
•
•
•
•

De to første leddene gjøres manuelt
Søking og utsortering effektiviseres ved bruk av materialdatabaser
Prosessen er anvendelig også uten datateknikk
Tidkrevende oppgave å gjøre med håndbøker og datablader, i praksis er det bortimot umulig
Prosessen er et hjelpemiddel som skal kombineres med menneskelig kreativitet, intuisjon og sunn fornuft!
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METODER FOR OPTIMALISERING
■ Formålet er å finne de beste materialene
■ Vi må ta hensyn til bl.a. dimensjoner, utforming, priser og tetthet
■ Lavest kostnad er ofte et sentralt optimaliseringsmål
■ Det finnes flere metoder for å optimalisere og de fleste har eksistert før datamaskinen ble tatt i bruk
■ Vi må nødvendigvis ikke ha et materialdatasystem, ofte kommer vi langt ved bruk av standard regneark
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Geometrisk sammenligning
►

Er en visuell presentasjonsmetode som rangerer materialene

►

Egenskapene avsettes i % eller poeng på
”eikene” i et polygon (mangekant)

►

Hvis alle egenskapene er best, 100%, oppnår
vi et likesidig polygon som er det ideelle

►

Materialene vi vurder legges inn med poeng
For sammenligning

EKSEMPEL: Vurderer 4 materialer til en O-ring:
- Nitril - NBR gummi
- Silikon - (herdeplast),
- VITON - Fluorocarbon,
- PTFE - Polyetraflouretyen termoplast
Se også: http://www.allorings.com/material_selection.htm

VITON blir valgt, har det mest balanserte polygon,
høyeste egenskapsverdier
Vurderingen er veldig subjektiv og basert på 3 kriterier:
- Størrelsen av polygonet og tilnærming til det ideelle.
- Utformingen (regularitet) av polygonet og tilsvarende
tilnærming til det ideelle
- Subjektiv viktighet av hver egenskap, vurdert
sammen med avvik fra det ideelle
Henning Johansen ©
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For å forenkle og kvantifisere kan vi bruke parametrene MWC og BF som uttrykker avviket mellom ønsket og aktuelt polygon
►

Mean Weighted Characteristic, MWC, middel-vekttalls-karakteristikk
Jo nærmere MWC er 1, desto mindre er avviket, og jo bedre passer materialet
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i 1

►

Balance Factor, BF, balansefaktor
Jo nærmere BF er null, desto mindre er avviket, og jo bedre passer materialet
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Yi ... Yn
αi ... αn
Σ
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=
=
=
=
=
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(2)

egenskapsverdi for det aktuelle materialet
egenskapsverdi for det ideelle materialet
vekttall for viktighet av hver egenskap, fra ”uviktig” = 0, 0,1, 0,2, …. , til ”kritisk” = 1
sum fra 1(i) til n
antall egenskaper under vurdering

MWC og BF kan beregnes ved hjelp av datamaskin, men vekttallet α bestemmes på skjønn
►

Ytterligere forenkling av vurderingene ved å søke minimumsverdien av D



D  1  MWC  BF2
2



1/ 2

= 0 → ideelt

(3)

På en utskrift av MWC og BF er D avstanden mellom ønskede og aktuelle materialegenskaper
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Kumulative avviksmetoder
•
•
•
•
•
•

Et alternativ til geometrisk sammenligning
Oppsummerer alle avvik mellom ønskede og aktuelle egenskapsverdier
Et uttrykk for det totale avvik
Beste materialet er det med minst avvik
Finnes flere varianter av beregningsmetodene
Vanlig å tillegge hver egenskap et viktighets - vekttall α (0 - 1)

De vanligste beregningsmetodene:
►

Minimized Linear Absolute Deviation Sum (minste sum for lineært tallverdiavvik)
n

ZMIN    i
i 1

►

Xi
1
Yi

= 1 → ideelt

(4)

Minimized Square Deviation Sum (minste sum av kvadratisk avvik)
ZSQR

2

X

   i  i  1 = 0 → ideelt
i 1
 Yi

n

(5)

• (5) uthever avvik bedre enn den (4)
• Må være kritiske ved bruk av disse fremgangsmetodene
• Et større avvik på en egenskap kan utlignes av flere andre egenskaper som er omtrent som ønsket
Eksempel: Et materiale som ikke oppfyller kravet til duktilitet, men har flytegrense og strekkfasthet som ønsket,
kan falle bedre ut enn et materiale med tilstrekkelig duktilitet og med flytegrense og strekkfasthetomtrent som ønsket.
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EKSEMPEL:
- Beste materiale er nærmest det ”ideelle”
- Svakhet, benytter kun tallverdiene
- Metoden kvantifiserer bare størrelsen
og ikke retningen på avviket.
Eksempel: Kan føre til at et materiale med litt
for liten duktilitet kan bli prioritert istedenfor
ett med noe for stor duktilitet
- Kan påvirke resultatet ved å velge vekttall

►

Geometriske og kumulative avviksmetoder må brukes med omhu
• Viktig at vi har forståelse for svakhetene
• Datateknikk gjør at det er praktisk mulig å løse komplekse beregninger
• Måleenhetene kan normaliseres til mer sammenlignbare tallverdier
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Bruk av merittparametere
►

Geometriske og kumulative optimaliseringsmetoder behandler bare materialegenskaper
Forutsetter at dimensjonene er fastlåst

►

Ofte har vi frihet til å endre dimensjonene - vi kan optimalisere både materialvalget og dimensjonene
Gjøres for å imøtekomme en bestemt produktfunksjon
Kan oppnås ved hjelp av merittparametere

►

Først fastslå hvilke designparametere som er kritiske
Kan være stivhet, spenningsnivå, kollaps, vekt eller ledningsevne

►

Vi optimaliserer på produktfunksjonen framfor materialegenskapene
Funksjonen er påvirket av materialet
EKSEMPEL:

Henning Johansen ©

For en bjelke som ønskes så stiv som mulig, er det bjelkens stivhet som må maksimeres, ikke materialets
Stivhet må uttrykkes ved en formel hvor materialegenskapene inngår
Søker i et datasystem etter minimums- eller maksimumsverdier
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EKSEMPEL: Ønsker lavest mulig vekt for en gitt stivhet i en innspent bjelke med tverrsnitt, t ∙ t
▪ Må finne et uttrykk for bjelkens vekt i forhold til
stivhet uavhengig av et variabelt tverrsnitt
▪ Nedbøyningen på bjelkens ende (firkantet tverrsnitt):
FL3


3EI
F = last

FL3
4FL3

t  t3
Et 4
3E
12

(6)

E = Elastisitetsmodul

I = arealtreghetsmoment

▪ Bjelkens vekt:
M  V    Lt 2  
V = volum

(7)

ρ = materialets densitet (egenvekt)
1/ 2

M
▪ Fra (7) får vi: t   
 L 

▪ Innsatt i (6):



4FL3L22
EM 2

(8)

(9)

 4FL5 

▪ Vekt uavh. av tverrsnitt fra (9): M  
  

1/ 2

 2 
  
E

1/ 2

 4FL5 

 
  

1/ 2




= Konstant · Merittparameter
E1 / 2

(10)

▪ For en gitt stivhet F/δ (Konstant) får vi lavest vekt ved å velge materialet med lavest verdi av Merittparameteren ρ/E1/2
Må søke etter denne verdien, ikke materialet med lavest egenvekt
▪ Andre tverrsnitt enn t ∙ t gir andre merittparametre - Eksempel: høyde ulik bredde, t ∙ h, gir ρ/E1/3
▪ Vi kan sammenligne løsninger basert på ulike materialer, produksjonsmetoder og dimensjoner, i stedet for kun materialer
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Noen merittparametere
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EKSEMPEL: Stang utsatt for strekkbelastning
F

F

etc.
A

L

I) Mål: Minimum vekt av stang for maksimum styrke
▪ Styrke uttrykt ved flytegrense:  F 

F
A

(a)

F = strekkraft og A = tverrsnitt

▪ Vekt av stang: M  V    AL  
V = volum

ρ = tetthet (spesifikk vekt) L = lengde

F
F

▪ Fra (a):

A

▪ M  AL 

F
FL
L 
F
F


→

M

FL
F


→ Jo større

F
, jo lettere stang


Forholdet mellom materialets styrke (Strength) og tetthet
(Density) kan uttrykkes i et diagram som vist til høyre.
I diagrammet kan det legges inn kurver, for konstant
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II) Mål: Minimum vekt av stang for maksimum stivhet (min.
forlengelse)
F
 
F
F
▪ Forlengelse (deformasjon)   L  L   A  L 
L (a)
E
E
AE

ε = relativ forlengelse   = Hooke’s lov E = elastisitetsmodul
E

▪ Vekt av stang: M  AL
▪ Fra (a):

A

FL
E

FL2
FL
▪ Vekt av stang M  AL  L  
E
E

2
FL
E
→ M   → Jo større , desto lettere stang
E



Forholdet mellom materialets E-modul (Young’s Modulusd) og
tetthet (Density) kan uttrykkes i et diagram som vist til høyre.
I diagrammet kan det legges inn kurver, for konstant
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III) Mål: Minimum pris for stang
▪ Pris: K  M  k vekt
kvekt = pris pr. kg

▪ Vekt av stang M 
▪ K= M  k vekt 

→ Jo større

FL
F


FL
FL
k 
 F vekt
F

  k vekt

F
, jo lavere pris
  k vekt

Forholdet mellom materialets styrke (Strength) og pris pr. kg
(Cost, £/kg) kan uttrykkes i et diagram som vist til høyre.
I diagrammet kan det legges inn kurver, for konstant

F
  k vekt

Eller:
→

Pris K=

FL
FL

F
F
k vekt k vol

kvol = pris pr. volumenhet

→ Jo større

F
, jo lavere pris
k vol
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►

For sammenligning av aktuelle materialer kan vi sette opp en tabell
1
Materiale

►

2

3
4
Egenskaper
E

F
3
2
[kg/dm ] [N/mm ] [N/mm2]

5

6
Pris

kvekt
[kr/kg]

kvol
[kr/dm3]

7

8
9
Kvalitetstall
F/
F/kvol
E/
[Nm/kg] [Nm/kr] [Nm/kg]

Fra tabellen kan vi bl.a. lese:
- Kolonne 5 og 6 : For konstruksjonsdetaljer hvor belastningene ikke er bestemmende for dimensjoneringen
- Kolonne 7
: For vurdering av vekten av høyt påkjente deler
- Kolonne 8
: Hvis prisen er avgjørende
- Kolonne 9
: For deformasjoner p.g.a. egenvekt ved f.eks. en stav som er opphengt i den ene enden
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OPPSUMMERING
Kategorier av materialdata:
1. KVANTIFISERBARE EGENSKAPER
- tetthet, 
- flytegrense, F
- varmeutvidelseskoeffisient, 
- smeltepunkt, TMP
2. VARIABLE EGENSKAPER
- råvarepriser
- estetiske egenskaper (motepreg, etc.)
- egenskaper endres ved innføring av ny teknikk (f.eks. bearbeiding)
3. VANSKELIG DEFINERBARE EGENSKAPER (“FUZZY”- EGENSKAPER)
- utseende (f.eks. malt overflate - matt, silkematt, halvblank, etc.)
- vurdering av sveiser etter Røentgenatlas
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Metoder for materialvalg:
I GENERELLE
1. Intuitivt valg
2. Samme som før
3. Overlate beslutninger til andre
eks.: - kunden bestemmer
- leverandøren bestemmer
- standarder / spesifikasjoner bestemmer
II

SEMISYSTEMATISKE
1. Det første som holder
2. Sammenlignbare problemstillinger
3. Problemløsende materialvalg

Henning Johansen ©
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III

SYSTEMATISKE
PROSESS:
Trinn I
Trinn II
Trinn III
Trinn IV
Trinn V

Definisjon av funksjonskrav
Spesifisere generelle materialkrav
Siling
Spesifikke materialkrav
Optimalisering

Metoder for Optimalisering:
A.

GEOMETRISK SAMMENLIGNING
- visuell presentasjonsmetode
- parametere: MWC, BF og D

B.

KUMULATIVE AVVIK
- ZMIN
- ZSQR

C.

MERITTPARAMETERE

Henning Johansen ©

- Behandler kun materialegenskapsdata
- Forutsetter fastlåste dimensjoner

Optimaliserer materialvalg og dimensjoner
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Informasjon om egenskaper, Property Information
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(University of Cambridge, http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/properties/default.html)
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Eksempel på Materialvalg diagrammer, Charts: Spesific strength-stiffness (CES EduPack, M. F. Ashby)
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Eksempel på Materialvalg diagrammer, Charts: Strength-density (CES EduPack, M. F. Ashby)

‘
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