
18.04.2013 

1 

Komposittmaterialer 

© Øivind Husø 



18.04.2013 

2 

Definisjon 
 Komposittmateriale: En kombinasjon av to 

eller flere grunnmaterialer hvis egenskaper 
virker sammen eller kompletterer hverandre 
slik at det sammensatte materialets 
egenskaper blir bedre enn egenskapene til de 
enkelte komponentene. 

 Vi konsentrerer os om kompositter som 
brukes som konstruksjonsmaterialer, det vil 
si i lastbærende konstruksjoner 



Ulike komposittyper 
 Partikkelkompositter: Mykt grunnmateriale 

(mariks) med harde presipetater. Eksempel: 
Betong – en kompositt som består av sement 
(matriks) med partikler av sand og grus 

 Fiberkomposittmateriale: Et grunnmateriale 
(matriks) som er armert med et annet materiale i 
form av fiber 

 Sandwichpaneler: Tynne, stive og sterke skall 
med tykk mellomliggende kjerne som separerer 
skallene 

 Laminære kompositter: Myke lag med harde 
mellomlag. Eksempel: Limtredrager 
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Partikkelkompositter 
 Ideen med partikkelkompositter er den samme 

som parikkelherdede metaller. Partiklene 
(dispersoidene), som ofte er metalloksider, bør 
være små, harde og finfordelt i matriks. Selv om 
partiklene ikke er koherente, gir de herdebidrag.  

 Dispersoidene må ha lav løselighet i matriks og 
ikke reagere med matriks.  

– Kobberoksid er løselig i kobber ved høye 
temperaturer. Derfor er et kobber-
kobberoksidmateriale uegnet som 
komposittmateriale. 

– Aluminiumoksid er ikke løselig i aluminium. 
Aluminium-aluminiumoksid er et mulig 
partikkelkomposittmateriale.   



Sintret aluminiumpulver (SAP) 

 

 Sammenligning av Rp0,2 med 
sterke aluminiumlegeringer 
ved økt temperatur.  

 Hva kaller vi fenomenet med 
at styrken avtar når 
temperaturen øker ? 

 Hvorfor synker styrken til 
7075 og 2024 ? 

 Hvorfor synker ikke styrken til 
SAP like mye? 

 Hvordan kan vi utnytte dette? 
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Kilde: Askeland side 654 
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E-modul kan endres 

 Figuren viser 
hvordan E-modulen i 
en kobber-
wolframkompositt 
endrer seg når 
volumfraksjonen av 
wolfram øker 



TD-nikkel 

 Eksempel:  

Anta at en TD-nikkelkompositt 
inneholder 2 vektprosent 
thoriumoksid. Tettheten til 
thoriumoksid er 9,69 g/cm3. 
Tettheten til nikkel er 8,9 g/cm3. 
Hvor mange partikler thoriumoksid 
er det i hver cm3 av 
komposittmaterialet når hver 
partikkel har diameter 1000Å ? 
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Elektronmikroskopbilde av 

thoriumdioksidpartikler i 

nikkel. Kilde: Askeland side 

655 

Løsning: Askeland side 655 



Spesielle partikkelkompositter 
 Kompositter der styrke ikke 

er avgjørende 

 Inneholder «grove» 
partikler 

 Eksepler er kuttverktøy, 
slipemidler, wolfram/sølv i 
elektriske kontakter, 
aluminiumpulver i epoksy 

 Regn ut tettheten til en 
kompositt som inneholder 
75 vektprosent WC, 15 % 
TiC, 5 % TaC, og 5 % Co 

 

18.04.2013 

8 

Sementerte karbider 

Volframkarbid i kobolt 

(Askeland side 656) 

Løsning: Askeland side 17 



Støpt metallkompositt 

  Aluminium med SiC 
blir brukt i stempler 
og råder 

 For høy tetthet i SiC 
kan være et problem 
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Støpt aluminium 

forsterket med 

silisiumkarbid. Kilde: 

Askeland sid 660 



Sandwich-strukturer 

  Sandwich-strukturer består 
av tynne overflatesjikt som 
blir holdt sammen, og skilt 
fra hverandre med tre, skum 
eller andre materialer. 
Konstruksjonen gir økt 
treghetsmoment, og kan 
også gi isolerende 
egenskaper.  
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Anta at panelet som er 

vist på figuren over er 50 

mm tykt og at 

overflatesjiktene begge 

er 5 mm. Finn andre 

ordens arealmoment 
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Fiberkompositter 

 En fiberkompositt består 
av et «mykt» grunn-
materiale (matriks) som 
er armert med sterke, 
harde og sprø fiber 

 Fibrene er en armering 
som opptar mesteparten 
av kreftene 

 Fibrene øker materialets 
styrke, utmattingsfasthet, 
E-modul og styrke/vekt-
forhold 

 



Tettheten til en fiberkompositt 
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Eksempel 

 Som avstivere i romfergen ble det brukt et 
lettvekts-komposittmateriale bestående av 
aluminium forsterket med bor-
silisiumkarbidfibre i forholdet 60/40 
(volum). Regn ut tettheten til kompositten 
når tettheten til fibermaterialet er 2,36 g/cm3. 

 Løsning: 2,56 g/cm3 
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E-modulen til fiberkompositter 

  Regn ut E-modulen 
parallelt med fibrene til 
aluminium forsterket 
med 40 % bor-silisium- 
karbidfibre når E-
modulen til fibrene er 
379 000 MPa 

 Løsning: 193 000 MPa 
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Styrken til kompositter 

 Regn ut strekkfastheten til aluminium 
forsterket med 40 % bor-silisium- 
karbidfibre når det blir brukt ren 
aluminium og strekkfastheten til fibrene er 
2760 MPa  

 Svar: 1125 MPa 
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Fibermaterialer 
 Glassfiber: Vanligste fibermateriale. Lages ved at 

smeltet glass dras gjennom fine munnstykker. 
Lav pris 

 Karbonfiber: Lages ved oksidasjon og forkulling 
av polyakrylnitrilfiber (PAN) ved høy 
temperatur. Høy pris 

 Aramid (Kevlar, Twaron): Gir økt styrke og 
seighet. Brukes ofte sammen med andre fibre for 
å utnytte seighet 

 Silisiumkarbidfiber: Keramiske fibere som 
brukes til armering av metall 



Glassfiber 
 Glassfiber er det vanligste armeringsmaterialet i plast. Glasset har 

stor styrke, er motstandsdyktig i korrosive miljø og er lett å 
overflatebehandle. Glassfiber framstilles ved at smeltet glass blir 
dratt gjennom fine munnstykker. Prisen på glassfiber er lav. Det er 
flere kvaliteter. 

 A-glass og C-glass er motstandsdyktig mot kjemikalier, fordi det 
inneholder basiske stoffer som natriumklorid. C-glass er mer 
motstandsdyktig mot kjemikalier enn A-glass. 

 E-glass er det mest brukte glassfibermaterialet. Styrke- og 
elastisitetsegenskapene er gode og prisen er lav. E-glass har liten 
elektrisk ledningsevne. 

 S-glass har høyere verdier for styrke og E-modul enn E-glass. 
Dessuten er S-glass bestandig ved høye temperaturer 

 D-glass har bedre elektriske egenskaper enn E-glass 
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 Karbonfiber blir valgt der styrke- og elastisitetsegenskapene til 
glassfiber ikke holder. Karbonfiber framstilles ved oksidasjon og 
forkulling av polyakrylnitrilfiber (PAN). Karbonfiber har høy styrke, 
god stivhet og lav vekt. Prisen på karbonfiber er høy.  

 Aramidfiberble utviklet i 1965 av forskerne Stephanie Kwolek og 
Herbert Blades som arbeidet for firmaet DuPont. Produktet fikk 
navnet Kevlar, og ble markedsført fra 1970. Materialet er mest kjent 
fordi det ble tatt i bruk i skuddsikre vester. Aramid selges i dag også 
under handelsnavnene Twaron og Armos. Materialet er relativt dyrt. 
Aramid er forkortelse for aromatisk polyamid. Aramidfibrene har 
høy styrke, lav tetthet og god stivhet. Materialet tåler 
støtbelastninger, er slitasjebestandig og er temperaturbestandig ved 
temperaturer opp til 250 °C. Aramid tåler trykk- og skjærbelastning 
dårlig. Det har dårlig vedheft til plast, trekker fuktighet og har 
tendens til å flise seg opp. Kombinasjon mellom aramidfibre og 
karbonfibre kan gi svært støtsikre kompositter som også tåler strekk 
og trykk. I tillegg til armeringsfibre brukes aramidfibre i tauverk der 
lav vekt og stor styrke er viktig. Dessuten brukes det til seil og i 
kajakker. 

 Silisiumkarbidfibre er keramiske fibre med høy strekkfasthet, høy 
temperaturbestandighet og høy termisk ledningsevne. Fibrene brukes 
til å armere magnesium og titan. 
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Styrke og elastisitet 

 Kurven til  venstre 
viser spenning-
tøyning for sprø fiber 
og duktil matriks  

 I kurven til høyre er 
kurven for kompositt 
inntegnet 
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Styrkeegenskaper  
(Formelen for strekkfasthet gjelder når hele materialet strekkes slik 

at fibrene ryker) 
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Oppgave ortese 
 Beregn strekkfastheten for en 

karbonfiberarmert 
epoksyskinne med 30 % 
karbonfiber som ligger 
parallelt med lengderetningen 
til skinnen 

 Beregn strekkfastheten for 
skinnen  dersom det benyttes 
vevd fibermatte med fibre 
parallelt med, og på tvers av 
lengderetningen. (Fortsatt 30 
% fiber).  
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Stivhet 

 E = Vf · Ef + (1 – Vf) · Em  

 Oppgave: Beregn E-modulen for 
glassfiberarmert polyester med 60 % fiber 

 Oppgave: Beregn E-modulen for 
karbonfiberarmert epoksy med 60 % fiber 

 Hva betyr resultatene for dine materialvalg ? 
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Plastkomposittmaterialer 
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Metallkomposittmaterialer 
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Oppsummering 
 Glassfiberarmert polyester er sterkt og 

billig 

 Karbonfiberarmert epoksy har bedre 
egenskaper, men er betydelig dyrere 

 Fiberretningen påvirker de mekaniske 
egenskapene 

 Metallkompositter gir grunnlag for store 
vektbesparelser 


