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Tämä opinnäytetyö on tehty Patria Aviation Oy:n tuotekehitysyksikölle syksyn 2018 ai-

kana. Työn tavoitteena oli selvittää, onko nykyisin kaupallisesti saatavilla korkeita läm-

pötiloja kestäviä komposiittimateriaaleja, jotka ominaisuuksiltaan sopivat lentokonera-

kenteisiin. Selvitys tuli tarpeelliseksi, koska edellisestä selvityksestä on kulunut aikaa yli 

30 vuotta. Lämpötilan osalta työ rajattiin 120–650 °C kestäviin sidosaineisiin. Sidosai-

neiden osalta työssä on käsitelty kertamuovien lisäksi keraamisia sidosaineita.  

 

Työn tutkimus aloitettiin selvittämällä mahdollisia sidosaineita kirjallisuudesta. Ominai-

suuksiltaan sopivia komposiittien sidosaineita ovat polyimidi, bismaleimidi, syanaatties-

teri, benzozaxine ja epoksi, joita myös käsitellään tarkemmin tässä työssä. Mahdollisia 

tuotteita etsittiin sidosaineiden perusteella eri valmistajien tuotelistoilta, jotka sisälsivät 

puhtaita hartseja sekä puolivalmisteita. Kaikkiaan soveltuvia tuotteita kaupallisilta mark-

kinoilta löytyi 29 eri tuotetta, yhdeksältä eri valmistajalta. 

 

Työn tuloksena saatiin listaus mahdollisista materiaalivaihtoehdoista koko asetetulla läm-

pötilaskaalalla, josta voi valita käyttökohteeseen ominaisuuksiltaan sopivan sidosaineen. 

Yhtenä työn osa-alueena oli testilaminaatin valmistus sopivasta korkeita lämpötiloja kes-

tävästä komposiittimateriaalista, joka kuitenkin puolivalmisteiden minimitilausmäärien 

vuoksi todettiin kannattamattomaksi. Työn aikana yhdeltä valmistajalta tilattiin valmiita 

testilaminaatteja, mutta niiden testaus ei aikataulun vuoksi sisälly työhön. Työhön on si-

sällytetty testaussuunnitelma ja varsinainen testaus suoritetaan myöhemmin. 
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High Temperature Composites in Aircraft Structures 
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This thesis was made for the product development unit of Patria Aviation Oy during the 

Autumn of 2018. The purpose was to search commercially available composite materials 

that can endure high temperatures, suitable for aircraft structural applications. The need 

for this report was timely, because the previous one was made over 30 years ago. The 

temperature range was defined to be 120–650 °C. In addition to thermoset matrices, a few 

ceramic matrices are also covered in this thesis. 

 

The research was started by looking for a potential matrix from open literature. Suitable 

matrices for composites were polyimide, bismaleimide, cyanate esters, benzozaxine and 

epoxy, all of which are elaborated in this thesis. Possible products were looked by the 

matrix from different manufacturers’ product listings, which included pure resins and 

prefabricated products. All in all, 29 different possible products were found from nine 

different manufacturers. 

 

The result of this thesis is a list of possible material choices for the whole temperature 

scale, from which a suitable product can be chosen for the desired application. Another 

part of this thesis was to manufacture a laminate sheet from suitable high temperature 

composite material for testing, but it was proven unpractical because of high minimum 

order quantities of the prefabricated products. One set of cured laminate sheets was or-

dered from one manufacturer, but the testing was not included in this thesis due to time 

limits. The test plan for the laminate sheets is included in this thesis and the testing is to 

be done at a later point of time. 

Key words: composite, thermoset, carbon fiber, ceramic matrix composites 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaupallisesti saatavilla olevat, korkeita 

lämpötiloja kestävät ja lentokonekäyttöön soveltuvat komposiittimateriaalit. Työn toi-

meksiantajana toimi Patria Aviation Oy. 

 

Tällä hetkellä käytössä olevan konekaluston suunnittelun aikana ei vielä ollut laajasti saa-

tavilla korkeita lämpötiloja kestäviä muovikomposiittimateriaaleja. Kuitenkin viimeisen 

kolmenkymmenen vuoden aikana muovikomposiittimateriaalit ovat kehittyneet suuresti, 

ja uusissa hävittäjälentokoneissa on muovikomposiittimateriaaleja myös korkeiden läm-

pötilojen rakenteissa.  

 

Työ rajattiin lämpötilan osalta 120–650 °C kestäviin, lentokonerakenteisiin ominaisuuk-

siltaan soveltuviin komposiitteihin. Tässä työssä keskityttiin muovikomposiitin matriisi-

aineeseen, koska työn lämpötila-alueella ei muovikomposiitin lujitteena yleisesti lento-

koneissa käytettävän hiilikuidun ominaisuudet merkittävästi muutu. Muovikomposiittien 

lisäksi työhön otettiin mukaan yhdeltä valmistajalta keraamisia komposiitteja. 

 

Tavoitteena oli löytää kaupallisesti saatavilla oleva tuote, jonka lujuusominaisuudet ovat 

lentokonerakenteisiin soveltuvia. Tuotteita vertailtiin niiden valmistajien ilmoittamien la-

sittumislämpötilojen ja kerrostenvälisien leikkauslujuuksien perusteella. 
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2 PATRIA OYJ 

 

 

2.1 Yritysrakenne 

 

Patria Oyj on kansainvälinen yritys, joka tuottaa puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan 

elinkaaren tukipalveluja ja teknologiaratkaisuja. Patrian tuotteita ovat muun muassa pans-

saroidut miehistönkuljetusajoneuvot, kranaatinheitinjärjestelmät, lentokoneiden ja heli-

koptereiden elinkaaren tukipalvelut, ampumatarvikkeet, lentäjäkoulutus sekä uusien tek-

nologiaratkaisujen kehittäminen. Patria valmistaa tuotteita kansainvälisille markkinoille 

sekä Suomen puolustusvoimille, jonka strateginen kumppani Patria on. 

 

Vuodesta 2016 Patrian ovat omistaneet Suomen valtio 50,1% osuudella ja norjalainen 

Kongsberg Defence & Aerospace AS 49,9% osuudella. Liikevaihto vuonna 2017 oli 

467,7 M€, liikevoitto 33,9 M€ ja henkilöstöä keskimäärin 2792 (Patria 2017). 

 

Patria on perustettu vuonna 1997, jolloin yhdistettiin suomalaisia puolustus- ja ilmailute-

ollisuuden yrityksiä. Patrian juuret johtavat vuoteen 1921, jolloin perustettiin Ilmavoi-

mien Lentokonetehdas. Nykyisin Patria-konserni koostuu seitsemästä tytäryhtiöstä, joista 

viisi on kokonaan Patrian omistuksessa. Patrian konsernirakenne on kuvattuna kuvassa 1. 

 

 

KUVA 1. Patria Oyj:n konsernirakenne (Patria 2017) 
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2.2 Patria Aviation Oy 

 

Patria Aviation Oy on keskittynyt tuottamaan sotilas- ja siviili-ilmailun asiakkaille elin-

kaaren tukipalveluita ja lentokoulutusta. Elinkaaren tukipalveluihin kuuluu lentokonei-

den ja helikoptereiden rungon, moottorin ja laitteiden huolto-, korjaus- ja modifiointipal-

velut. Patria Aviation Oy:lla on toimipisteitä Suomessa Jämsän Hallissa, Tikkakoskella, 

Tampereella, Pirkkalassa ja Nokian Linnavuoressa. Lisäksi toimipisteitä on Ruotsissa 

Tukholman Arlandassa, Linköpingissä sekä Norjan Bardufossissa. 

 

Aviation-liiketoiminnan alla toimii myös tuotekehitysyksikkö, joka tukee tuotantoa tar-

joamalla suunnittelutyötä. Tuotekehitysyksikön tehtäviä ovat muun muassa rakennekor-

jauksien ja modifikaatioiden suunnittelu, lujuuslaskenta sekä tuotantoa tukeva asiantun-

tijatyö. 
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3 MUOVIKOMPOSIITIT YLEISESTI 

 

 

3.1 Muovikomposiitti 

 

Komposiitti-termiä käytetään yleisnimenä kaikille kahden tai useamman materiaalin yh-

distelmille. Komposiitissa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole sulautuneet tai 

liuenneet toisiinsa. Komposiitti koostuu sitovasta aineesta eli matriisista ja lujitteesta, 

joka voi olla esimerkiksi ohutta kuitua tai kuitusilppua. (Airasmaa, Kokko, Komppa, Saa-

rela 1991, 17). 

 

Muovikomposiitissa muoviaine toimii useimmiten komposiitin matriisina ja se onkin yksi 

komposiittien tärkeimmistä alaryhmistä. Lujista kuiduista ja muoviaineesta muodostet-

tuja komposiitteja voidaan kutsua myös kuitulujitteisiksi muoveiksi, lujitetuiksi muo-

veiksi sekä lujitemuoveiksi. Sidosaineena toimiva muovi voi myös olla useamman muo-

vin seos, jolloin sekin voidaan laskea muovikomposiitiksi. (Airasmaa ym. 1991, 17–18). 

 

3.2 Matriisiaine 

 

Matriisiaineella on komposiitissa kolme tehtävää: sitoa lujitekuidut toisiinsa, jakaa voi-

mia kuitujen välillä sekä suojella kuituja ympäristöltä. Kuvassa 2 on esitetty hiilikuitulu-

jitettu laminaatti, jossa näkyy matriisiaineen asettuminen kuitujen väliin. Ideaalinen mat-

riisiaine on matalan viskositeetin omaava neste, joka on helposti prosessoitavissa kovaksi 

ja sitkeäksi kiinteäksi aineeksi. Vaikka lujitekuidun tehtävä komposiitissa on kantaa voi-

mia, on matriisiaineenkin lujuusominaisuuksilla vaikutusta siihen, miten ja millä tavalla 

voimat jakaantuvat kuitujen välillä. Matriisiaineen kyky jakaa jännityksiä kuitujen välillä 

on verrannollinen sen leikkauslujuuteen ja -moduuliin.  (Hoskin & Baker 1986, 47). 

 

Muovikomposiittirakenteissa käytetään yleisesti kertamuoveja matriisiaineena. Yleisim-

mät muovityypit ovat polyesteri, vinyyliesteri ja epoksi. Muovihartsiin voidaan lisätä 

seos- ja apuaineita, joilla voidaan parantaa matriisin iskunkestävyyttä, paloturvallisuutta 

tai muokata hartsin viskositeettia. Osa hartseista kovetetaan lämmön tai muun ulkoisen 

energian avulla, kuitenkin suurimmassa osassa hartseista kovetusprosessi käynnistetään 

ulkoisen aineen, eli kovetteen, avulla. Osa kertamuoveista vaatii vielä kovetteen lisäämi-

sen jälkeenkin ulkoista energiaa kovettuakseen. (Airasmaa ym. 1991, 19).  
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KUVA 2. Matriisiaine kuitukerrosten välissä (IASTATE n.d.) 

 

3.3 Lujite 

 

Rakenteellisesti kestävintä muovikomposiittia saadaan lujittamalla matriisimuovi ohuilla 

kuiduilla. Lujitteina käytettyjä kuituja ovat mm. lasikuitu, hiilikuitu, aramidikuitu ja boo-

rikuitu. Yksittäisen kuidun paksuus on millin tuhannesosia ja ne kootaan jatkojalostuk-

sessa kierteettömiksi kuitukimpuiksi ja tai kierretyiksi langoiksi. Kierteetöntä hiilikuitu-

kimppua kutsutaan touviksi ja vastaavaa lasikuitukimppua rovingiksi. (Airasmaa ym. 

1991, 19). 

 

Eniten käytetty lujite on lasikuitu, joka on hinnaltaan edullinen. Hiilikuitu on mekaani-

silta ominaisuuksiltaan parempi, mutta hinnaltaan moninkertainen lasikuituun verrattuna. 

Aramidikuitu on kevyttä, lujaa ja sitkeää mutta kallista. Kalleinta on kuitenkin boorikuitu, 

joka on erittäin lujaa ja jäykkää ja käytetään hintansa vuoksi vain erikoissovellutuksissa. 

(Airasmaa ym. 1991, 20). Tässä työssä keskitytään vain hiilikuitulujitettuihin muovikom-

posiitteihin, sillä ne ovat rakenteellisissa lentokoneosissa eniten käytetty lujite. 

 

Lujitteita on saatavilla useissa eri muodoissa, jotka voivat olla jatkuvista ja katkotuista 

lujitekuiduista tehty. Yleisin lujitetyyppi on jatkuvista kuiduista valmistettu lujitekangas. 

Lujitekankaita on saatavilla yhdensuuntaisilla kuiduilla, eli unidirectional-nauhana (UD-

nauha), sekä kudottuna tyypillisesti kahteen tai kolmeen eri suuntaan olevilla jatkuvilla 
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kuiduilla. Kuvassa 3 on esimerkki kolmesta erilaisesta kudostyypistä. Myös 3D-lujite-

tuotteita, joissa merkittävä osa kuiduista risteilee tuotteen paksuussuunnassa, on markki-

noilla. Lisäksi valmistetaan ns. hybridituotteita, joissa on kahta tai useampaa eri kuitulaa-

tua samassa kudoksessa. (Airasmaa ym. 1991, 20). 

 

 

KUVA 3. Erilaisia lujitekudostyyppejä (Carbon 2015) 

 

3.4 Hiilikuitu 

 

Hiilikuidulla tarkoitetaan kuitua, jonka hiilipitoisuus on korkea, noin 95–99 p% ja jolla 

on korkea kimmomoduuli, suuri lujuus sekä sopii erinomaisesti muovien lujittamiseen. 

Hiilikuitu valmistetaan hiillyttämällä sopivaa materiaalia korkeassa lämpötilassa tark-

kaan kontrolloidussa prosessissa. Lentokone- ja avaruusteollisuuden tarve uusille ke-

vyille ja lujille materiaaleille kiihdytti hiilikuitujen kehitystä ja kaupallisen tuotannon taso 

saavutettiin 1960-luvulla. (Saarela ym. 2007, 81). 

 

Hiilikuituja on valmistettu lukuisista lähtöaineista, usealla eri menetelmällä ja kuidun 

ominaisuudet ovat sidoksissa lähtöaineeseen ja valmistusmenetelmään. Nykyään käytän-

nössä kaikki muovien lujittamiseen tarkoitetut korkean lujuuden kuidut valmistetaan po-

lyakryylinitriilistä (PAN). (Saarela ym. 2007, 81). 

 

PAN-kuidusta tuotettu hiilikuitu on laadullisesti tasaisempaa ja saannoltaan tehokkaam-

paa, joka auttoi sen syrjäyttämään aikaisemmat hiilikuidun valmistusmenetelmät, kuten 

viskoosikuiduista valmistetut hiilikuidut. Nykyisin hiilikuituja valmistetaan myös luon-

nonasfaltista ja kivihiilitervasta, mutta pikipohjaisia kuituja ei yleisesti käytetä muovien 

lujittamiseen niiden huonompien mekaanisien ja fysikaalisien ominaisuuksien vuoksi. 

(Saarela ym. 2007, 81). 
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Hiilikuitu valmistetaan jatkuvana kuitukimppuna eli touvina, jonka filamenttiluku on 

yleisesti 3000–48000. Kuidut ovat tavallisesti kierteettömiä, poikkileikkaukseltaan pyö-

reitä tai lähes pyöreitä ja joiden halkaisija on 5–10 µm. Hiilikuituja valmistetaan eri laa-

tuja, jotka nykyisin jaotellaan lähinnä kimmomoduulin mukaan. Kuvassa 4 on PAN-poh-

jaisen hiilikuidun valmistusprosessi. (Saarela ym. 2007, 85).  

 

 

KUVA 4. PAN-pohjaisen hiilikuidun valmistus prosessi (Torayca n.d.) 

 

Laadut jakautuvat neljään ryhmään: SM-kuidut (Standard Modulus), IM-kuidut (Inter-

mediate Modulus), HM-kuidut (High Modulus) sekä UHM-kuidut (Ultra High Modulus). 

SM-kuiduilla kimmomoduuli on noin 230 GPa, IM-kuiduilla 270-320 GPa, HM-kuiduilla 

n. 340 GPa ja UHM-kuiduilla yli 440 GPa. Kuvassa 5 on hiilikuitujen pääryhmät sekä 

niiden käyttökohteita. Pääsääntöisesti kuidun kimmomoduulin kasvaessa sen hinta kas-

vaa. Touvin filamenttiluvun vaikutus kuidun hintaan on päinvastainen: filamenttiluvun 

pienentyessä hinta kasvaa. (Saarela ym. 2007, 85). 
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KUVA 5. PAN ja piki -pohjaisten hiilikuitujen vertailua (CEMAC 2016) 

 

3.5 Puolivalmisteet 

 

Puolivalmisteiksi kutsutaan muovikomposiitteja, joissa kaikki ainesosat on yhdistetty jo 

ennen lopputuotteen valmistusta. Puolivalmisteita käyttämällä voidaan nopeuttaa loppu-

tuotteen valmistusta ja mahdollisesti parantaa sen ominaisuuksia. Puolivalmisteita on 

kolme ryhmää: puristemassat, esikyllästetyt lujitteet eli prepregit ja yhdistelmätuotteet, 

joissa matriisimuovi on vielä erillään lujitteesta. (Saarela ym. 2007, 85). Tässä työssä 

käsitellään tarkemmin vain prepreg-tuotteet, sillä korkeita lämpötiloja kestäviä kompo-

siitteja on laajasti saatavilla prepreg-muodossa.  

 

3.6 Prepregit 

 

Prepregit (pre-impregnated) eli esikyllästetyt lujitteet valmistetaan kyllästämällä haluttu 

lujite matriisimuovilla. Prepregeille ominaista on korkea lujitepitoisuus sekä lujitteen vir-

taamattomuus tuotteen valmistuksen aikana. Kertamuovipohjaiset prepregit ovat selvästi 

yleisempiä, niissä matriisiaineena toimiva hartsi on polymeroitu puolikovaan tilaan. Tätä 

tilaa kutsutaan myös B-tilaksi. Koska kertamuovipohjaiset prepregit sisältävät kaikki ko-

vettumiseen tarvittavat ainesosat, niiden työskentely ja varastointi ajat ovat rajoitetut. 

Prepregeissä voidaan käyttää lujitteena kaikkia markkinoilla olevia lujitekuituja ja -tuot-

teita. Yleisimmin käytettyjä ovat lasi- ja hiilikuidulla lujitetut prepregit. Lujitteena voi 
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olla yksittäinen kuitukimppu, UD-nauha tai erilaiset kudokset. Prepregin valmistuspro-

sessi on yksinkertaistettuna kuvassa 6. (Saarela ym. 2007, 21, 142–143). 

 

 

KUVA 6. Prepregin valmistusprosessi (SPI n.d.) 

 

Puolikovan tilan vuoksi prepregit on tavallisesti säilytettävä -18 °C:n lämpötilassa. Ennen 

käyttöä prepreg-tuotteen annetaan lämmetä huoneenlämpöön, jonka jälkeen tuotetta on 

helpompi käsitellä ja asetella muottiin. Prepreg kovetetaan lämmön ja paineen avulla, 

lämpötilan noustessa tuotteen matriisimuovi muuttuu ensin matalaviskoosiseksi nesteeksi 

ja lämpötilan edelleen noustessa muovihartsi alkaa kovettumaan. Tämän vuoksi kerta-

muoviprepregin valmistuksessa on oltava huolellinen lämpötilojen nostovaiheessa, sillä 

matriisiaineen on oltava nestemäisessä muodossa koko tuotteessa saman aikaisesti. Ta-

vallisesti kovetuslämpötilat ovat 80 °C:sta ylöspäin, noin 200 °C asti. (Saarela ym. 2007, 

142–143). 

 

Yleisimmät prepregien valmistuksessa käytetyt kertamuovit ovat epoksit, fenolit, bisma-

leimidit, syanaattiesterit ja polyesterit (Saarela ym. 2007, 143). Näistä parhaiten korkeita 

lämpötiloja kestävät ovat BMI (bismaleimidi) ja syanaattiesteri, lisäksi markkinoilla on 

myös PI (polyimidi) pohjaisia prepreg-tuotteita, joilla on vielä korkeammat käyttölämpö-

tilat. Näillä korkeita lämpötiloja kestävillä prepregeillä on kuitenkin tarkat, ajallisesti pit-

kät ja erittäin korkeita lämpötiloja vaativat valmistus jaksot. Kovetus lämpötilat ovat ta-

vallisesti 150 °C:sta lähelle 400 °C:ta. 
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4 KORKEITA LÄMPÖTILOJA KESTÄVÄT KERTAMUOVIT 

 

 

4.1 Yleistä kertamuoveista 

 

Kertamuovit ovat synteettisiä orgaanisia polymeerejä, jotka silloittumis- eli kovettumis-

reaktion avulla kovetetaan nestemäisestä hartsista kiinteäksi aineeksi. Kertamuoveja ei 

voi kovettumisen jälkeen enää muovata uudelleen lämmön avulla, josta niiden nimi myös 

johdetaan. Kuvasta 7 selviää kertamuovien käyttäytyminen lämmön vaikutuksesta. Ker-

tamuoveja käytetään lujitemuoviteollisuudessa, pinnoitteissa, maaleissa, liimoissa ja puu-

levyteollisuudessa. Lujitemuoviteollisuudessa eniten käytetyt kertamuovit ovat tyydytty-

mättömät polyesterit, epoksit ja vinyyliesterit. Lisäksi käytetään jonkin verran polyimi-

dejä, polyuretaaneja ja fenoliformaldehydejä. (Saarela ym. 2007, 35). 

 

 

KUVA 7. Kertamuovin silloittuminen ja hajoaminen lämmön vaikutuksesta (Pediaa 

2016) 

 

Kertamuovien kovetus tapahtuu aina lopputuotteen valmistuksen yhteydessä. Ennen ko-

vettumista kertamuovit ovat yleensä oligomeerejä eli alhaisen moolimassan molekyylejä, 

josta varsinainen polymeeri muodostuu silloittumisreaktiossa. Kertamuovi voi silloittua 

kolmella tavalla. Homolyyttisessä reaktiossa kertamuovihartsi reagoi itsensä kanssa ja 

muodostaa kovalenttisia sidoksia molekyyliketjujen välille. Tällä tavalla kovettuvia ker-

tamuoveja ovat esimerkiksi syanaattiesterit ja bismaleimidit. (Saarela ym. 2007, 35). 

 

Toisena tapana on kertamuovin silloittuminen toisen komponentin eli kovetteen avulla. 

Näin kovettuvia kertamuoveja ovat esimerkiksi polyesterit ja vinyyliesterit, jotka voidaan 

kovettaa esimerkiksi styreenillä. Kolmas tapa on askelpolymerointi, jossa monifunktio-

naaliset polymeerit reagoivat keskenään. Jos molekyyleilla on eri määrä funktionaalisia 

ryhmiä, on tuloksena voimakkaasti silloittunut polymeeri. Näin kovettuva kertamuovi on 

esimerkiksi fenoliformaldehydi. (Saarela ym. 2007, 35). 

 



16 

 

Kertamuoveja ei lujittamattomana juurikaan käytetä, koska lujittamattoman muovin lu-

juus ja jäykkyys ei ole riittävä rakenteellisiin sovelluksiin. Kuitenkin lujitettuihin tuottei-

siin kertamuovi sopii erinomaisesti. Kertamuovilla lujitettuja tuotteita voi valmistaa use-

alla eri menetelmällä, useissa eri sarjakoissa, niiden muottikutistuma on pieni ja niiden 

työstö on helppoa eikä vaadi suuria investointeja. Kestomuoviin verrattuna kertamuovin 

mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat hyvät, ja niitä voidaan räätälöidä lopputuot-

teen mukaan. Kertamuovien lämmön- ja korroosionkestävyys on myös pääsääntöisesti 

parempi kuin kestomuoveilla. (Saarela ym. 2007, 35). 

 

4.2 Lasittumislämpötila 

 

Lasittumislämpötila Tg on muutoslämpötila, jonka yläpuolella amorfiset polymeeriketjut 

pääsevät liikkumaan, jolloin materiaali on kokonaan tai osittain joustavaa. Lasittumis-

lämpötilan alapuolella amorfiset polymeerit ovat jähmettyneitä, eli materiaali on kova ja 

lasimainen. Lasittumislämpötilaan liittyy myös suuria ominaisuusmuutoksia. Monet po-

lymeerit ovat kovia mutta hauraita ollessaan lasittumislämpötilansa alapuolella, joka tar-

koittaa, että polymeerin iskulujuus on alhainen. Lasittumislämpötilansa yläpuolella mo-

nien polymeerien mekaaninen jäykkyys laskee, jolloin niiden kimmomoduuli ja vetolu-

juus laskevat myös. Polymeerin käyttäytyminen lämpötilan mukaan on kuvattuna kuvassa 

8. Silloittumattomat polymeerit alkavat usein virumaan jatkuvan kuormituksen vaikutuk-

sesta. (Seppälä. 2008, 59). 

 

 

KUVA 8. Lasittumislämpötilan kuvaaja (Omnexus n.d.) 
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Yksi lasimaisen tilan ominaisuuksista on matala lämpölaajenemiskerroin. Lämpölaaje-

nemiskertoimen muuttumista voidaan käyttää materiaalin lasittumislämpötilan määrittä-

miseen. Lasittumislämpötilan määrittäminen tapahtuu termomekaanisella mittalaitteella 

lämpötilan funktiosta. (Seppälä. 2008, 59). 

 

4.3 Polyimidi 

 

Polyimidit ovat laaja ryhmä polymeereja, joilla on tunnusomainen, toistuva imidiryhmä 

polymeeriketjussa. Polymeerin aromaattiset monomeerit ja imidiryhmä antavat polyimi-

deille erittäin hyvän lämmönkeston ja lasittumislämpötila polyimidillä on jopa 454 °C 

(TenCate 2018). Polyimidit valmistetaan kondensointireaktiossa dianhydrideista ja dia-

miineista. Valmistus tapahtuu kahdessa vaiheessa, josta ensimmäisessä muodostuu poly-

amidihappo ja toisessa polyamidihappo kovetetaan polyimidiksi. (Saarela ym. 2007, 51). 

 

Ensimmäisen vaiheen polyamidihappo on liukoinen ja lopullinen polyimidi on liukene-

maton. Kertamuovien tapaan polyimidi on sulamaton, joten sitä ei voi työstää lämmön 

avulla. Tästä syystä polyimidin polymeroinnin toinen vaihe tehdään vasta lopputuotteen 

valmistuksen aikana. Kertamuovityyppisen polyimidin huonoja puolia ovat sen välivai-

heen lyhytelinikä ja kovetusreaktiossa mahdollisesti aiheutuvat virheet lopputuotteeseen, 

imidointireaktiosta vapautuvan veden vuoksi. Kuitenkin hyvän lämpötilankeston, hape-

tuksenkeston ja sähköisten erityisominaisuuksien vuoksi polyimidejä käytetään mm. 

suihkumoottoreissa ja lentokone- ja avaruusteollisuudessa. (Seppälä. 2008, 237). 

 

4.4 Bismaleimidi 

 

Bismaleimidi on kertamuovi, joka kestää lämpöä erittäin hyvin ja sen lasittumislämpötila 

on jopa 339 °C (Renegade Materials 2017). Tavallisesti BMI-hartsi on valmistettu mety-

leenidianiliinista (MDA) tai maleiinianhydridista ja sitä on valmistettu vuodesta 1974 

lähtien. Valmistusaineena käytetty MDA on kuitenkin karsinogeenistä eli syöpävaaral-

lista (Atsdr 1999). BMI-hartsi kovetetaan aromaattisen diamiinin avulla tai lämmittämällä 

peroksidin kanssa. BMI-hartsin kovetusreaktiossa ei muodostu haihtuvia komponentteja 

kuten vettä. (Saarela ym. 2007, 51–52). 

 

BMI-hartsin heikkous puhtaana on hauraus, jota voidaan vähentää aromaattisella diamii-

nilla kuten tolueenidiamiinilla (TDA) MDA:n kanssa. Näin on saatu parannettua BMI-
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hartsin ominaisuuksia lentokoneteollisuuden vaatimalle tasolle. Puhtaita BMI-hartseja 

käytetään mm. elektroniikkateollisuudessa piirilevylaminaateissa. (Saarela ym. 2007, 

52). 

 

BMI-hartseja on saatavilla sellaisenaan sekä prepreg-tuotteena lujitettuna lasi- tai hiili-

kuiduilla. Erityisesti hiilikuidulla lujitettuna BMI-hartsilla on erittäin hyvät mekaaniset 

ominaisuudet. Bismaleimidi kertamuovi on kallista sen pienten tuotantomäärien ja han-

kalan kemiallisen koostumuksen vuoksi. Lisäksi siitä valmistettavan lopputuote vaatii 

pitkän ja tarkan kovetusjakson, joka edelleen nostaa valmistuskustannuksia. Tästä syystä 

BMI-hartsista valmistettuja muovikomposiitteja käytetään lähinnä lentokone- ja avaruus-

teollisuudessa. (Saarela ym. 2007, 52). 

 

4.5 Syanaattiesteri 

 

Syanaattiesteri on yksikomponenttihartsi, joka muodostuu silloittuneesta polymeerira-

kenteesta lämpökovetuksella. Syanaattiesteri koostuu vähintään kahdesta syaaniesteri-

ryhmästä, jota ei pidä sekoittaa polyuretaanin isosyanaattiryhmään. Moniarvoisen fenolin 

ja halogeenisyanaatin reaktiosta syntyvällä syanaattiesterillä on alhainen moolimassa. Sy-

anaattiesteriä on monia eri tyyppejä, joiden rakenne on pääasiassa kiteinen. Tyyppi mää-

räytyy käytetyn fenolin mukaan. (Saarela ym. 2007, 52). 

 

Syanaattiesteri kovetetaan katalyytin avulla lämmittämällä sitä 180 °C:ssa, jolloin syntyy 

korkeasti verkottunut ja suuren, jopa 400 °C (Lonza 2017) lasittumislämpötilan omaava 

kertamuovi. Syanaattiesterin erinomaiset veden-, lämmön- ja liuotteenkesto-ominaisuu-

det johtuvat sen korkeasta verkottumisasteesta. Lisäksi syanaattiesterillä on hyvät sähköi-

set ja mekaaniset ominaisuudet sekä alhainen kutistuma. Syanaattiesteriä käytetään ylei-

sesti lujitemuoviteollisuudessa hiilikuidun sidosaineena korkean lämpötilan sovelluk-

sissa. (Saarela ym. 2007, 52–53). Syanaattiesteristä on kuitenkin hankala valmistaa pak-

suja laminaatteja sen suuren eksotermisyyden vuoksi (Polycomp n.d.). 

 

4.6 Benzoxazine 

 

Benzozaxine on uusi korkean suorituskyvyn kertamuovi joka muistuttaa fenolia, mutta 

kutistuu vähemmän kovetuksen aikana, jolloin on mahdollista valmistaa laadukkaampia 

laminaatteja lujitteista. Benzozaxinen lasittumislämpötilä on tyypillisesti 250 °C (Henkel 
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n.d.), joten se sopii hyvin korkean lämpötilan sovelluksiin. Muita benzozaxinen ominai-

suuksia on pieni veden absorptio ja erinomaiset lämpömekaaniset ominaisuudet. Ben-

zozaxine on yleisesti jäykempää kuin bismaleimidit, epoksit ja fenolit, ja sillä on pitkät 

kovetusajat ja matala murtoraja. Näitä ominaisuuksia voidaan kuitenkin parantaa sekoit-

tamalla benzozaxinea lisäaineiden ja muiden sidosaineiden kanssa. (Polymerdatabase 

n.d.). 

 

4.7 Epoksi 

 

Puhekielessä sanalla epoksi viitataan usein epoksihartsin ja kovetteen yhdistelmään, joka 

ei kuitenkaan kemiallisessa mielessä ole puhdas epoksi enää kovetteen sekoittamisen jäl-

keen. Epoksihartsi on oligomeeri tai polymeeri, joka sisältää vähintään kaksi epoksiryh-

mää. Epoksiryhmä on hyvin reaktiivinen ja rengasmainen sekä yleensä sidottu molekyy-

liin metyleeniryhmän kautta. Epoksihartsin kovetusreaktiossa hyödynnetään epoksin re-

aktiivisuutta ja kovetteina voidaan käyttää amiini-, alkoholi- ja happoanhydridiyhdisteitä. 

(Saarela ym. 2007, 45). 

 

Epoksihartsit ovat huoneenlämmössä viskooseja nesteitä ja niitä on lukuisia erilaisia, 

koska lähes kaikki monifunktionaaliset fenolit ja bisfenolit, polyolit ja glykolit voidaan 

epoksoida epoksihartsiksi. Epoksihartsi reagoi kovetteen kanssa kemiallisesti stökiömet-

risessä suhteessa, jolloin kovete muodostaa myös suuren osan epoksin verkkoutuneesta 

rakenteesta. Näin myös käytetyllä kovetteella voidaan vaikuttaa merkittävästi epoksin 

ominaisuuksiin. (Saarela ym. 2007, 45–47). 

 

Koska kovetetun epoksin ominaisuuksia voidaan muokata, voi epoksin ominaisuudet 

vaihdella laajoissa rajoissa. Esimerkiksi kovetetun epoksin lasittumislämpötilaa, murto-

venymää ja kovetuslämpötilaa voidaan muokata kemiallisella koostumuksella. Suurim-

millaan epoksin lasittumislämpötila on 210 °C (Cytek 2010). Epoksilla on alhainen ko-

vettumiskutistuma eikä sen kovetusreaktiossa vapaudu haihtuvia aineita. Epokseilla on 

hyvä kemikaalienkesto ja ne ovat hyvä lämmön ja sähkön eriste. (Saarela ym. 2007, 47). 
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5 ERIKOISKOMPOSIITIT 

 

 

5.1 Keraamiset komposiitit 

 

Muovikomposiitin käyttölämpötilan rajoittuessa noin 500 °C:seen, on vaihtoehtona kor-

keammille lämpötiloille keraamiset komposiitit. Keraamisia sidosaineita ovat mm. piiok-

sidi-pohjainen lasi kuten piikarbidi, piinitridi, alumiinioksidi ja hiili. Keraamista sidosai-

netta käyttäviä komposiitteja kutsutaan CMC:ksi (ceramic matrix composite). Keraami-

matriisilla yleisesti lujitetaan keraamista tehtyjä kuituja, mutta hiilikuituakin voidaan 

käyttää lujitteena. Keraamikomposiittien tyypillinen käyttölämpötila on 500–1500 °C ja 

lyhytkestoisesti jopa 2000 °C. Muita keraamimatriisien hyviä puolia ovat vähäinen joh-

tavuus, vähäinen lämpölaajeneminen ja hyvä vastustuskyky kosteudelle ja syövyttävälle 

ympäristölle. (Baker, Dutton & Kelly. 2004, 11–12, 17–18). 

 

Keraamiset komposiitit ovat kalliita ja haastavia valmistaa, niiden yhteen liittäminen on 

hankalaa, niillä on matala iskusitkeys ja matriisiin voi aiheutua mikromurtumia jo mata-

lillakin jännityksillä. Käytettävän matriisiaineen ja lujitteen on oltava kemiallisesti yh-

teensopivia sekä niiden lämpölaajenemiskerroin on oltava lähellä toisiaan. Tästä syystä 

käytetään usein samasta materiaalista valmistettua komposiittia, esimerkiksi piikarbi-

dikuiduilla lujitettu piikarbidimatriisi. (Baker ym. 2004, 17–18). 

 

5.2 Lasikeraamit ja piikarbidikuidut 

 

Lasikeraaminen matriisi on muihin keraamimatriiseihin nähden suhteellisen helppo val-

mistaa. Sillä on hyvät lujuusominaisuudet ja sopiva lämpötila-alue on 500 °C:n molem-

min puolin. Muihin perinteisiin keraameihin verrattuna lasikeraamisen matriisin voi te-

hokkaasti lujittaa sopivalla kuiduilla ja tyypillisesti saavutetaan yli 30 kertainen lujuus 

verrattuna pelkkään matriisiin. Lasikeraamisen matriisin voi lujittaa myös hiilikuiduilla, 

sillä lasikeraamiseen matriisiin ei aiheudu mikromurtumia vielä kohtuullisella jännityk-

sellä ja lämpötilalla.  Korkeilla lämpötiloilla on käytettävä lujitteena hapettumista kestä-

vää kuitua kuten piikarbidikuitua. (Baker ym. 2004, 18). Pyromeralin PyroSic:stä valmis-

tettu pakoputki on kuvattuna kuvassa 9. 
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KUVA 9. PyroSic:stä valmistettu pakoputki (Pyromeral 2011) 

 

Piikarbidikuidut voidaan valmistaa kahdella eri tavalla. Tyypillisesti 140 µm ja 80 µm 

halkaisijamittaiset jatkuvat kuidut valmistetaan 33 µm paksuisesta ydinkuidusta, joka on 

kivihiilitervapohjaista hiilikuitumonofilamenttia. Tämä ydinkuitu höyrystetään piikarbi-

dilla kaksivaiheisessa prosessissa. Ohuemmat, 12–15 µm halkaisijamittaiset piikarbi-

dikuidut valmistetaan orgaanisesta silikonipolymeerista, johon on lisätty hiiltä ja joka 

lämpökäsittelyn jälkeen kehrätään kuiduksi. (Saarela ym. 2007, 97–98). 

 

Ensimmäisellä valmistustavalla tehty polykristallinen β-SiC -kuitu säilyttää lujuusomi-

naisuutensa huoneenlämpötilasta aina noin 900 °C asti. 1300 °C:ssa β-SiC -kuidun lujuus 

on noin 30% huoneenlämmön lujuuteen verrattuna ja vasta yli 1400 °C lämpötiloissa ra-

kenteeseen muodostuu pysyviä muutoksia, heikentäen lujuutta. Yli 1400 °C lämpökäsit-

telyllä voidaan parantaa kuidun virumisominaisuuksia, mutta vastapainoisesti huonontaa 

lujuutta. Toisen valmistustavan polymeeripohjaisen piikarbidikuidun jäykkyys on vain 

noin puolet β-SiC -kuidusta. Lisäksi se taipuvainen hajoamaan yli 1200°C:ssa ja menettää 

suurimman osan lujuudestaan yli 1400 °C:ssa. Polymeeripohjainen SiC on kuitenkin po-

lykristallista β-SiC -kuitua huomattavasti halvempaa ja sopii käytettäväksi kohtuullisille 

lämpötiloille. (Baker ym. 2004, 58, 69–71). 

 

Tässä työssä oli mukana kaksi tuotetta, jotka edustivat keraamisia komposiitteja. Pyro-

meralin PyroSic on piikarbidikuiduilla lujitettu lasikeraaminen matriisi ja PyroKarb vas-

taavasti hiilikuiduilla lujitettu lasikeraaminen matriisi. 
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6 MATERIAALIVAIHTOEHDOT 

 

 

6.1 Markkinoilla olevia tuotteita 

 

Markkinoilla olevia tuotteita etsittiin lähinnä internetin hakukoneita käyttämällä. Interne-

tissä ja fyysisesti julkaistava CompositesWorld -lehti ja sen artikkelit Resins for the Hot 

Zone, Part I ja II antoivat hyvät lähtötiedot eri yrityksistä, jotka valmistavat korkeita läm-

pötiloja kestäviä komposiitteja ja sidosaineita. Kaikkiaan tässä työssä on vertailtu 29:ää 

eri tuotetta yhdeksältä eri yritykseltä. Yritykset olivat Lonza, Cytec, Henkel, Hexcel, 

Maverick Corp., Pyromeral, Renegade Materials Corp., Tencate ja UBE Industries ltd.  

 

Taulukoissa 1–3 on esitettynä tuotteen valmistaja, tuotemerkki, käytetty sidosaine/hartsi 

ja lasittumislämpötila. Vertailuun on otettu mukaan vain tuotteita, jotka valmistaja on 

määrittänyt lentokonerakenteisiin sopiviksi. Tarkemmat lujuusarvot on kirjattu liitteessä 

1, josta on huomioitava, että valmistajien ilmoittamat arvot eivät ole testilämpötilojen ja 

käytetyn lujitteen osalta suoraan vertailtavissa keskenään.  

 

Taulukkoon 1 on kirjattu markkinoilla olevia korkeita lämpötiloja kestäviä prepreg-tuot-

teita, järjestettynä lasittumislämpötilan mukaan. Keraamikuidut poisluettuna, prepregit 

on valmistajasta riippuen saatavilla halutulla ja käyttökohteeseen sopivalla kuidulla luji-

tettuna. 

 

TAULUKKO 1. Kaupallisesti saatavia korkeita lämpötiloja kestäviä prepregejä 

Valmistaja Tuotemerkki Sidosaine Tg / °C 

Pyromeral PyroSic CMC 650* 

TenCate TC890 PI 454 

Renegade Materials Corp. RM-1100 PI 385 

Renegade Materials Corp. AFR-PE-4 PI 371 

UBE Industries ltd. PETI-365E PETI 365 

TenCate TC420 CE 348 

Renegade Materials Corp. RM-3002 BMI 339 

TenCate RS-8HT BMI 314 

Renegade Materials Corp. MVK-14M PI 310 

Cytec Cycom 5250-4 BMI 300 

Hexcel HexPly M65 BMI 300 

Pyromeral PyroKarb CMC 300* 



23 

 

Hexcel HexPly F655 BMI 288 

Renegade Materials Corp. RM-3004 BMI 277 

TenCate TC380 Epoxy 207 

Henkel Loctite BZ 9704 AERO Benzoxazine 204 

Renegade Materials Corp. RM-2005 Epoxy 204 

Hexcel M56 Epoxy 193 

*Valmistajan ilmoittama maksimi jatkuva käyttölämpötila 

 

Taulukkoon 2 on kirjattu markkinoilla olevia korkeita lämpötiloja kestäviä hartseja, jär-

jestettynä lasittumislämpötilan mukaan. Näistä tuotteista vain syanaattiesteri hartsit ovat 

laminoitavissa huoneen lämpötilassa. Korkeita lämpötiloja kestävät benzoxazine-, BMI-

, PI- ja epoksihartsit tarvitsevat lämmityksen sopivan laminointi viskositeetin saavutta-

miseksi. Liitteessä 2 on kirjattu tarkemmin puhtaan hartsin (neat resin) ominaisuuksia, 

niiltä osin mitä valmistajat ovat datalehdissä ilmoittaneet. 

 

TAULUKKO 2. Kaupallisesti saatavia korkeita lämpötiloja kestäviä hartseja 

Valmistaja Tuotemerkki Sidosaine Tg / °C 

Lonza Primaset PT-60S CE 400 

Maverick Corp. AFR-PE-4 PI 343* 

Maverick Corp. MVK-14M PI 318 

Maverick Corp. MVK-10 PI 305 

Maverick Corp. MVK-16 PI 302 

Hexcel RTM651 BMI 285 

Renegade Materials Corp. RM-3000 BMI 282 

Renegade Materials Corp. RM-3010 BMI 279 

Henkel Loctite BZ 9130 AERO Benzoxazine 255 

Cytec Cycom 890 Epoxy 210 

TenCate RS-50 Epoxy 203 

TenCate EX-1510 CE 193 

*Valmistajan ilmoittama maksimi jatkuva käyttölämpötila 

 

6.2 Tuotteen valinta testausta varten 

 

Työssä oli tarkoitus myös testata vähintään yhtä tuotetta sen ominaisuuksilta ja verrata 

niitä valmistajan ilmoittamiin arvoihin. Samalla olisi mahdollista saada kokemuksia kor-

keita lämpötiloja kestävän komposiitin valmistuksesta ja työstämisestä. Kuitenkin sopi-

van tuotteen valitseminen testaukseen tuotti hankaluuksia. Kaikki hartsit rajattiin pois 
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vaihtoehdoista, koska suurin osa vaatii jatkuvan lämmityksen hartsille ja muotille lami-

noinnin aikana hyvälaatuisen tuotteen aikaansaamiseksi ja syanaattiesterihartsien suuri 

eksotermisyys rajasi ne pois turvallisuussyistä.  

 

Jäljelle jäävä vaihtoehto on prepreg, joista valittiin kuusi lujuusominaisuuksiltaan ja val-

mistusmenetelmiltään sopivaa tuotetta, joiden valmistajille lähetettiin lisätieto- ja tarjous-

pyynnöt. Taulukossa 3 on listattuna tuotteet, joiden valmistajiin oltiin yhteydessä. Taulu-

kossa 3 on myös tuotteiden valmistajien ilmoittamat kerrostenväliset leikkauslujuudet 

(ILSS) huoneenlämpötilassa. Nämä arvot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, 

koska käytetyt lujitteet poikkeavat toisistaan, mutta ILSS kuitenkin kuvaa hyvin matrii-

siaineen ominaisuuksia. Viimeisenä on vertailun vuoksi nykyisin käytössä oleva hartsi. 

 

TAULUKKO 3. Valitut prepreg tuotteet 

Valmistaja Tuotemerkki Sidosaine 
Tg / °C 

(dry) 

ILSS @23°C 

/ MPa 

TenCate TC890 PI 454 56 

UBE Industries ltd. PETI-365E PETI 365 69 

TenCate TC420 CE 348 57 

TenCate RS-8HT BMI 314 43,4 

Renegade Materials Corp. RM-3004 BMI 277 84,5 

TenCate TC380 Epoxy 207 73 

r&g L285 Epoxy 88 51 

 

Ongelmaksi muodostui kuitenkin tilausmäärät, koska nämä korkeita lämpötiloja kestävät 

prepregit ovat ns. made-to-order eli tilauksesta tehtäviä, nostaa se minimitilausmäärät 

100m2 lukemiin. Nopeasti vanhenevia prepregejä ei ole järkeä tilata näin suuria määriä, 

kun tulevaisuuden käytöstä ei vielä täyttä varmuutta ole ja käyttöä olisi ollut vain muuta-

malle neliölle alustavia testejä varten. Kyselyistä saatiin kuitenkin arvokasta tietoa vas-

taavien tuotteiden hintatasosta. 

 

Testaukseen valittiin ranskalaisen Pyromeralin PyroSic, joka oli lämpötilankestoltaan pa-

ras tässä tutkimuksessa. Pyromeral valmistaa oman materiaalinsa lisäksi myös kappaleita 

alihankintana, joten heidän kauttaan sai valmiita testilaminaatteja. Pyromeral toimitti 

kaksi kappaletta A4-kokoisia ja 2 mm paksuisia laminaattilevyjä, jotka pyydettiin valmis-

tettavan eri laminaatin kerrosjärjestyksellä. 
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7 TESTAUSSUUNNITELMA 

 

 

7.1 Kerrosten välinen leikkaus 

 

Kerrostenvälisellä leikkauslujuudella mitataan komposiittilaminaatin kykyä vastustaa la-

minaattitasoa vasten kohtisuorassa tasossa olevaa leikkausjännitystä. Pääsääntöisesti la-

minaatti pettää tällaisessa tilanteessa kerrosten rajapinnasta. Kerrostenvälistä leikkauslu-

juutta mitataan eniten lyhyen palkin taivutuskokeella, eli short-beam shear -kokeella. Ly-

hyen palkin taivutuskokeessa kuormitetaan koekappaletta kolmipistetaivutuksella lyhy-

ellä tukivälillä. (Saarela ym. 2007, 303). 

 

Kokeessa kappaleeseen kohdistuva taivutusmomentti jää pieneksi, koska koekappale on 

pieni ja kappaleeseen kohdistuu lähinnä leikkausvoimaa. Tällä menetelmällä ei aina saa-

vuteta puhdasta leikkausmurtumaa, joten koekappaleesta on tunnistettava sen murtumis-

tyyppi ja varmistuttava leikkausmurtumasta. (Saarela ym. 2007, 303). Mikäli testikappa-

leista ei ole havaittavissa leikkausmurtumaa, voidaan leikkausmurtuman todennäköi-

syyttä kasvattaa koekappaleen paksuutta lisäämällä sekä tukiväliä kaventamalla. 

 

ASTM International on julkaissut lyhyen palkin taivutuskoetta käsittelevän standardin 

ASTM D2344, joka määrittelee koekappaleen koon ja testiproseduurin. Standardi mää-

rittelee testattavan kappaleen paksuudeksi 2–6 mm, josta johdetaan muut tarvittavat mi-

tat. Koekappaleen pituus on kuusi kertaa paksuus, leveys on kaksi kertaa paksuus ja tu-

kien välinen etäisyys on neljä kertaa paksuus. Tuet ovat sylinterin muotoisia ja halkai-

sijaltaan 3 mm. Painin on sylinterin muotoinen ja halkaisijaltaan 6 mm. Kuvassa 10 on 

piirrettynä kuormitustapaus ja koekappaleen mitat. (ASTM D2344. 2006, 1–7). 
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KUVA 10. Kuormitustapaus ja koekappale 

 

Koekappaletta kuormitetaan nopeudella 1 mm/min ja kappaleen murtuessa kirjataan mak-

simi jännitys. Koekappaleen kerrostenvälinen leikkauslujuus Fsbs lasketaan kaavan (1) 

avulla, jossa Pm on maksimi jännitys newtoneina, b on kappaleen leveys millimetreinä ja 

h on kappaleen paksuus millimetreinä  

 

 
𝐹𝑠𝑏𝑠 = 0,75 ∙

𝑃𝑚
𝑏 ∙ ℎ

. (1) 

 

Tämän jälkeen jokaisesta testisarjasta lasketaan koekappaleiden välinen keskiarvo �̅� kaa-

valla (2) 

 

 
�̅� =

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, (2) 

 

jossa n on kappaleiden lukumäärä ja xi on laskettu kerrostenvälinen leikkauslujuus. Kes-

kiarvosta johdetaan keskihajonta sn–1 kaavan (3) avulla 

 

 

𝑠𝑛−1 = √
∑ (𝑥𝑖

2 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
. (3) 
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Keskihajonnasta sn–1 lasketaan kaavaa (4) käyttämällä koekappaleiden suhteellinen kes-

kihajonta CV (coefficient of variation) 

 

 𝐶𝑉 = 100 ∙
𝑠𝑛−1
�̅�

. (4) 

 

(ASTM D2344. 2006, 6–7). 

 

7.2 Testaussuunnitelma 

 

Työn kirjoitushetkellä testattavia laminaattilevyjä on tulossa kaksi kappaletta, symmetri-

sellä 0/90 laminaatin kerrosjärjestyksellä valmistettu sekä kvasi-isotrooppisella laminaa-

tin kerrosjärjestyksellä valmistettu. Molemmissa laminaateissa on 10 kerrosta ja nimel-

lispaksuus on 2 mm. Testilaminaatteja tilattiin kaksi, koska haluttiin testata myös kvasi-

isotrooppisesti valmistettu laminaatti, jollainen tuleva sovellus todennäköisesti olisi.  

 

ASTM D2344 standardi sallii monisuuntaisten laminaattien testaamisen, kun 0° suun-

nassa on vähintään 10 % lujitteista ja laminaatti on symmetrisellä laminaatin kerrosjär-

jestyksellä valmistettu (ASTM D2344. 2006, 3). Laminaattilevyn ILSS mittaus suorite-

taan Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) käyttäen testaus- ja raportointiohjeena 

ASTM D2344 standardia. Testimatriisi on esitetty taulukossa 4, joka määrittää lämpöti-

lapisteet ja testikappaleiden lukumäärän. 

 

TAULUKKO 4. Testimatriisi 

 Koesarja 23 °C 250 °C 500°C 

SY 6 6 6 

KV 6 6 6 

 

Jokaisessa testipisteessä testataan kuusi koekappaletta molemmilla laminaateilla ja tulok-

sista lasketaan keskiarvo, keskihajonta ja suhteellinen keskihajonta. Testisarjojen ni-

meämiseen käytetään muotoa XX-YYY-Z, jossa XX kertoo laminaatin valmistustavan, 

YYY testilämpötilan ja Z koekappaleen numeron. TTY:llä on mahdollista testata kappa-

leen ILSS 250 °C:seen asti todellisessa ympäristössä.  

 

Tästä suurempien lämpötilojen vaikutus testataan lämmittämällä kappale uunissa ja suo-

rittamalla kolmipistetestaus huoneenlämmössä. Kappaleen lämpötilaa on uunista poiston 
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jälkeen seurattava termoparilla tai infrapunakameralla lämpötilatiedon keräämiseksi. 

Testin suorittaminen kappaleelle kestää kokonaisuudessaan 20–45 sekuntia, joista 10–15 

sekuntia kappaleen asetteluun testilaitteeseen uunista poiston jälkeen ja 10–30 sekuntia 

itse testauksen suorittamiseen. Koekappaleen jäähtymisen tänä aikana voi mitata ja vas-

taavasti lämmittää kappaletta uunissa kuumemmaksi, jotta päästäisiin lähemmäksi halut-

tua testilämpötilaa. Tämän kaltaista testimenettelyä standardi ei kuitenkaan salli ja tulok-

set ovatkin vain suuntaa antavia, kun lämpötila on yli 250 °C. Varsinainen testaus on 

rajattu aikataulun vuoksi pois työstä, mutta tullaan suorittamaan, kun se on mahdollista. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tämän työn tavoite oli selvittää, onko markkinoilla kaupallisesti saatavilla komposiitti-

materiaaleja, jotka kestävät korkeita lämpötiloja ja ovat ominaisuuksiltaan lentokonera-

kenteisiin sopivia. Tämä tavoite täyttyi ja markkinoilta löytyi useilta eri valmistajilta tuot-

teita, kun lämpötilaskaalana käytettiin 120–650 °C, joista suurin osa kuitenkin alueella 

120–350 °C. Yli 350 °C kestävissä materiaaleissa sidosainetyyppi rajoittui muutamaan 

kertamuoviin ja yli 500 °C lämpötiloissa vaihtoehtona on käytännössä vain keraamikom-

posiitit. 

 

Työssä koottiin dataa korkeiden lämpötilojen prepregeistä ja hartseista, joista muutamaa 

keraamiseen matriisin perustuvaa tuotetta kaikki ovat kertamuovipohjaisia. Työn tulok-

sena aiheen toimeksiantaja saa valmiin listan erilämpötiloille sopivista sidosaineista ja 

prepreg-tuotteista, joista valita käyttökohteen olosuhteisiin sopiva tuote. Lisäksi työn ai-

kana saadut hintatiedot ja minimitilausmäärät ovat osaltaan tärkeässä osassa tuotteen va-

linnan kanssa. 

 

Työssä oli tarkoitus testata vähintään yhtä tuotetta valmistuksen ja ominaisuuksien osalta, 

mutta aikataulun vuoksi tämä jäi suorittamatta. Työssä on kuitenkin tehtynä suunnitelma 

laminaatin kerrostenvälisen leikkauslujuuden testaamiseen, joka aiotaan toteuttaa, kun ai-

kataulu sallii. Lisäksi laminaatille on suositeltavaa tehdä muitakin testejä, kuten veto- 

taivutus- ja puristuskokeita, jolloin materiaaliominaisuuksia saisi kerättyä mahdollisim-

man paljon.  

 

Sidosaineiden osalta työssä keskityttiin lähes yksinomaan kertamuoveihin, sillä ne ovat 

tavallisesti olleet parempia sietämään korkeita lämpötiloja kestomuoveihin verrattuna. 

Kuitenkin nykyään on kehitetty myös kestomuoveista korkeita lämpötiloja kestäviä po-

lymeerejä, joista esimerkkinä polyeetterieetteriketoni (PEEK). Mahdollisten jatkotutki-

musten osalta onkin suositeltavaa sisällyttää kestomuovipohjaiset sidosaineet tutkimuk-

seen mukaan, niiden alati kasvavan potentiaalin perusteella. 
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LIITTEET 

Liite 1. Valmistajien datalehdistä poimittua dataa prepregeistä 

                                             1 (3) 

Valmistaja Tuotemerkki Sidosaine Valmistustapa Tg / °C (dry) Tg / °C (wet) Kovetuslämpötila / °C 

Pyromeral PyroSiC - - 650 - - 

TenCate TC890 PI Autoklaavi 454 - >371 

Renegade Materials Corp. RM-1100 PI Autoklaavi 385 298 371 

Renegade Materials Corp. AFR-PE-4 PI Autoklaavi 371 274 371 

UBE Industries ltd. PETI-365E PETI Autoklaavi 365 - 60->149->249->371 

TenCate TC420 CE OOA (VBO) 348 289 82->176->232 

Renegade Materials Corp. RM-3002 BMI Autoklaavi 339 235 127->191->246 

TenCate RS-8HT BMI Autoklaavi 314 297 204->250 

Renegade Materials Corp. MVK-14M PI Autoklaavi 310 246 315 

Cytec Cycom 5250-4 BMI Autoklaavi 300 200 121->177->227 

Hexcel HexPly M65 BMI Autoklaavi 300 225 191->232 

Pyromeral PyroKarb - - 300 - - 

Hexcel HexPly F655 BMI Autoklaavi 288 204 132->191->232 

Renegade Materials Corp. RM-3004 BMI OOA (VBO) 277 - 127->143->190->246 

TenCate TC380 Epoxy OOA (VBO) 207 165 107->177 

Henkel Loctite BZ 9704 AERO Benzoxazine Autoklaavi 204 166 185 

Renegade Materials Corp. RM-2005 Epoxy Autoklaavi 204 - 176 

Hexcel M56 Epoxy OOA (VBO) 193 - 110->180 
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                  2 (3) 

 

Valmistaja Tuotemerkki Lujite Puristuslujuus / MPa Puristusmoduli / GPa 

Pyromeral PyroSiC SiC 0/90 - - - - 

TenCate TC890 T650 8HS ASTM D6641M / 288°C dry 456 ASTM D6641M / 288°C dry 63,1 

Renegade Materials Corp. RM-1100 - - - - - 

Renegade Materials Corp. AFR-PE-4 - - - - - 

UBE Industries ltd. PETI-365E T800 12K - - - - 

TenCate TC420 12K AS7 PW ASTM D6641 / RTD 600 ASTM D6641 / RTD 67 

Renegade Materials Corp. RM-3002 T650 6K 5HS ASTM D695 / 204°C dry 592 ASTM D965 / 204°C dry 70,3 

TenCate RS-8HT T300 6K 8HS ASTM D695 / 316°C dry 209 - - 

Renegade Materials Corp. MVK-14M - - - - - 

Cytec Cycom 5250-4 IM7 6K 5HS - - - - 

Hexcel HexPly M65 T300 3K PW 177°C wet 438 177°C wet 56,3 

Pyromeral PyroKarb CF 0/90 - - - - 

Hexcel HexPly F655 T300 3K PW 177°C wet 420 177°C wet 58,6 

Renegade Materials Corp. RM-3004 3K 2x2 twill ASTM D6641 / 177°C dry 576 - - 

TenCate TC380 3K 2x2 twill ASTM D695 / 121°C dry 691 ASTM D695 / 121°C dry 63 

Henkel Loctite BZ 9704 AERO 5HS SM CF 121°C dry 685 121°C dry 54,8 

Renegade Materials Corp. RM-2005 3K PW SRM-1R-94 / 121°C dry 862 SRM-1R-94 / 121°C dry 62 

Hexcel M56 3K PW SRM-1R-94 / RTD 848 SRM-1R-94 / RTD 51,5 
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                            3 (3) 

 

Tuotemerkki Lujite Taivutuslujuus / MPa Taivutusmoduli / GPa ILSS / MPa 

PyroSiC SiC 0/90 T@650°C 307 T@650°C 42 - - 

TC890 T650 8HS ASTM D7264M / 288°C dry 573 ASTM D7264M / 288°C dry 69,8 ASTM D2344 / 288°C dry 48 

RM-1100 - - - - - - - 

AFR-PE-4 - - - - - - - 

PETI-365E T800 12K ASTM D790 / 288°C dry 479 ASTM D790 / 288°C 62 ASTM D2344 / 23°C 69 

TC420 12K AS7 PW - - - - ASTM D2344 / 23°C  57 

RM-3002 T650 6K 5HS ASTM D790 / 204°C dry 951 ASTM D790 / 204°C dry 63,4 ASTM D2344 / 204°C dry 62,1 

RS-8HT T300 6K 8HS ASTM D790 / 316°C dry 433 ASTM D790 / 316°C dry 66,2 ASTM D2344 / 316°C dry 35,2 

MVK-14M - - - - - - - 

Cycom 5250-4 IM7 6K 5HS 177°C wet 421 177°C wet 71 ASTM D2344 / 177°C wet 49 

HexPly M65 T300 3K PW 177°C wet 552 177°C wet 51,3 177°C wet 39 

PyroKarb CF 0/90 T@350°C 270 T@350°C 50 - - 

HexPly F655 T300 3K PW - - - - 177°C wet 43,4 

RM-3004 3K 2x2 twill ASTM D790 / 177°C dry 876 ASTM D790 /177°C dry 61,4 ASTM D2344 / 177°C dry 71,7 

TC380 3K 2x2 twill ASTM D7264 / 121°C dry 859 ASTM D7264 / 121°C dry 43 ASTM D2344 / 121°C dry 61 

Loctite BZ 9704 AERO 5HS SM CF - - - - 121°C dry 56,8 

RM-2005 3K PW - - - - ASTM D2344 / 121°C dry 64 

M56 3K PW - - - - EN 2563 / 23°C 74,1 
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Liite 2. Valmistajien datalehdistä poimittua puhtaan hartsin dataa 

                               1 (2) 

 

Valmistaja Tuotemerkki Sidosaine Valmistustapa Tg / °C (dry) Tg / °C (wet) Kovetuslämpötila / °C 

Lonza Primaset PT-60S CE RTM >400 - 150->200->260 

Maverick Corp. AFR-PE-4 PI RTM 343* 260* - 

Maverick Corp. MVK-14M PI RTM 318 274 - 

Maverick Corp. MVK-10 PI RTM 305 250 - 

Maverick Corp. MVK-16 PI RTM 302 218 - 

Hexcel RTM651 BMI RTM 285 219 191->245 

Renegade Materials Corp. RM-3000 BMI RTM 282 247 190->246 

Renegade Materials Corp. RM-3010 BMI VARTM 279 251 135->237->246 

Henkel Loctite BZ 9130 AERO Benzoxazine VARTM 255 196 185->232 

Cytec Cycom 890 Epoxy RTM 210 210 180->200 

TenCate RS-50 Epoxy VARTM 203 197 177 

TenCate EX-1510 CE RTM 193 149 177 

Valmistajan ilmoittama maksimi jatkuva käyttölämpötila 
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                            2 (2) 

 

Valmistaja Tuotemerkki 
Hartsin vetolujuus 

/ MPa 

Hartsin vetomo-

duuli / GPa 

Hartsin max ve-

nymä / % 

Hartsin taivutuslu-

juus / MPa 

Hartsin taivutusmo-

duuli / GPa 

Lonza Primaset PT-60S - - - - - - - - - 

Maverick Corp. AFR-PE-4 - - - - - - - - - 

Maverick Corp. MVK-14M - - - - - - - - - 

Maverick Corp. MVK-10 - - - - - - - - - 

Maverick Corp. MVK-16 - - - - - - - - - 

Hexcel RTM651 23 °C / 72,4 - 23 °C / 4,08 - veto / 2,19 

23 °C / 

141 

177 °C / 

109 

23 °C / 

4,22 

177 °C / 

3,14 

Renegade Mate-

rials Corp. RM-3000 90 - 31,6 - taivutus / 4 145 - 4,3 - 

Renegade Mate-

rials Corp. RM-3010 - - - - taivutus / 2,5 124,1 - 4,58 - 

Henkel 

Loctite BZ 9130 

AERO - - - - - - - - - 

Cytec Cycom 890 23 °C / 70 - 23 °C / 3,1 - taivutus / 3,3 

23 °C / 

139 - 

23 °C / 

3,2 - 

TenCate RS-50 76 - 3,7 - - 145 - 4 - 

TenCate EX-1510 - - - - - - - - - 

 

 

 

 


