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Kritisk prosess
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Sammenføying — liming eller sekundærlaminering — av
• lastbærende konstruksjonselementer
• sekundærelementer (skott, avstivere, …)

For å produsere gode og pålitelige sammenføyninger er det viktig å ha kontroll på: 
• materialvalg og metode (liming eller sekundærlaminering)
• produksjonsprosess av laminat og panel
• design av skjøten
• forbehandling (rensing, pussing, …) 
• verifisering/dokumentasjon av kvalitet

Bl.a. identifisert på årsmøte i NKF i 2016 : 



Kritisk prosess
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Sammenføying — liming eller sekundærlaminering — av
• lastbærende konstruksjonselementer
• sekundærelementer (skott, avstivere, …)

For å produsere gode og pålitelige sammenføyninger er det viktig å ha kontroll på: 
• materialvalg og metode (liming eller sekundærlaminering)
• produksjonsprosess av laminat og panel
• design av skjøten
• forbehandling (rensing, pussing, …) 
• verifisering/dokumentasjon av kvalitet

Bl.a. identifisert på årsmøte i NKF i 2016 : 

Hvis årsaken til et havari blir koblet til  kompositt som materiale, 
kan det føre til omdømmesvikt for komposittløsninger og bruk av 
kompositt som konstruksjonsmateriale, noe som vil være 
ødeleggende for hele bransjen.



"SamKomp — Sammenføying av komposittstrukturer"
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Hovedmål:
Etablere systematisk kunnskap med sikte på å komme fram til nye løsninger for sammenføying
og innfesting av strukturer i FRP-komposittmaterialer; løsninger som er sikrere og mer
pålitelige i tillegg til å være kostnadsbesparende i forhold til dagens produksjonsteknologi.

Sekundærmål
• Etablere prosedyrer for optimal forbehandling av laminater før sammenføying.
• Etablere kunnskap om hvilke skjøter som kan limes og hvilke som må lamineres.
• Etablere prosedyrer for testing av skjøter i forskjellige anvendelser og brukslaster.
• Etablere metoder for design basert på numeriske beregninger og sub-komponent testing.
• Utvikle nytt styrenfritt lim og optimalisere matrisematerialer (resin) for liming og 

sekundærlaminering.
• Utvikle/forbedre avrivningstape/duk (såkalte peel-ply) som gir bedre heft.
• Utarbeide en bransjestandard for hvordan sammenføying og skjøting bør utføres og testes.



SamKomp — Fakta om prosjektet
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Prosjektansvarlig: Brødrene Aa

Prosjektleder: SINTEF Industri (Elisabete F. R. da Costa)

Varighet: 2017 – 2020 (3+ år )

Volum: Totalt 36,2 MNOK derav 11,4 MNOK fra Forskningsrådet

Andre industripartnere:

Mundal Båt, Palfinger Marine Safety, Hydrolift, Brimer, CSUB, Polynt Composites Norway,
DIAB Norge, Hans Clausen, FiReCo, Maritim Enginering

FoU-partner:

SINTEF Industri



Forskningsløpet som ble planlagt
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Kjemi Overflate-
behandling

Design av 
skjøter

Sammenføyings-
prosedyrer/

"Best practice"

Fase 1 Fase 2 MålFase 3

 Utvalg resiner og lim
 Pre-herdede laminater

 Peel-ply innvirkning
 Sliping
 Primer
 (Kjemisk vasking)

 Geometri
 Design
 Eksperimentelt og

numerisk



Effekt av kjemi på mekaniske 
egenskaper



Testplan

 Evaluerer styrken til skjøter av laminater der man har variert:
• Resin og lim valgt ut med variasjon i kjemi
• Tilvirkningsmetode (liming eller sekundær-laminering)

 Evaluere styrken til sammenføyninger på en rekke laminater produsert av 
bedriftspartnerne (både nye og aldrede skjøter/sammenføyninger). 

Tester utført for å evaluere styrken til sammenføyningen:
• ILSS
• Skjærtest (i kompresjon)
• DCB - mode I 
• Dolly tests8



Beskrivelse for tilvirkning av sammenføyninger
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Limt sammenføying

Substrate 1
Substrate 2

Substrate 1 Substrate 2

Postcured Postcured

Sekundær-laminering



Test metode - ILSS
• Basert på ASTM D2344
• Testhastighet 1mm/min

• 50 kN lastcelle

• Prøvegeometri

• Sekundærlaminerte prøver orienter med overflaten til primærlaminatet 
vendt opp mot darten

• Geometri til fikstur
• Diameter på darten: 10mm eller 20mm

• Sidestøtte: 10mm
10

Lengde = 6 x tykkelse
Bredde = 2 x tykkelse



Test metode – Skjærstyrke i kompresjon

• Basert på  ASTM D3846
• Testhastighet 1 mm/min

• 50 kN Lastcelle

11

LimtSekundærlaminert

F



Utviklet en modifisert fikstur til testing 
av skjærstyrke i kompresjon
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 Ren skjær stress – minimal til null "peel"-stress



Notching av prøver for skjærtesting
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Effekt av overlapplengde
undersøkt:
• 12.5mm
• 19 mm
• 25mm



Test metode - DCB-mode I
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• Basert på ASTM D5528
• 2.5 kN lastcelle

• Kilegrep

• Testhastighet: 5 mm/min

• Avlasningshastighet: 20 mm/min 

Alle prøver er blitt laget med en initial-sprekk 
før testing

Energidissiperingsrate (J/m2) => Numerisk integrering av 
arealet under last vs forskyvningskurven

6 prøver testet for hvert laminat



Oppsett Dolly-test
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Prosedyre:

1. Laminater blir slipt med 150 ruhet, støv blir fjernet med 
støvsuger og tørket ren med etanol før dollyene blir limt på 
overflaten med Araldite 2015/2021.

2. Etter 24 h RT herding ble en diamant-hulsag brukt til å bore et 
hull rundt dollyen:

a) For limte laminat bores ned til midten av limfugen
b) For sekundærlaminering bores gjennom overlaminatet til 

det vakuuminjiserte primærlaminatet



Testprøver ble kuttet ut med vannjet
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Sekundærlaminering Merking på laminatene Kutting med vannjet



Karakterisering av bruddmekanismer
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Må analysere bruddet for å 
identifisere bruddsted og beskrive 
bruddmekanismen og 
bruddutvikling (bruddmekanikk).



ILSS test
Eksempel på brudd i limt sammenføying (med "peel-ply" overflate)
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400µm

UD

90° fibres Resin rich area

Adhesive failure



ILSS test
Eksempel på brudd i sekundærlaminert sammenføying 
D4
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Adhesive failure
500 µm

Adhesive and substrate failure
(90°/0° plies)



Eksempel på test av skjærstyrke– overlapplengde 12.5mm
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#1

Cohesive failure followed by adhesive failure

P3P1

Shear fracture across the adhesive and 
substrate failure within ±45° layers



Eksempel på test av skjærstyrke
Limte laminater som er pusset og støvsuget før sammenføying
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B3

Substrate failure

Substrate failure

Brudd i substrat



DCB – mode I test:
Alle bruddflatene er blitt studert og karakterisert
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Eksempel på Dolly-test av limte laminater
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P1 P2 P3 P4 P5
Average
strength
(MPa)

6,2 8,1 10,3 9,4 8,2

Failure
location 

First layer of laminate , 
close to adhesive

First layer of laminate , 
close to adhesive

First layer of laminate , 
close to adhesive

First layer of laminate , 
close to adhesive

First layer of laminate , 
close to adhesive

Picture



Effekt av overflatebehandling



Testplan

Material: 
- Glassfiberarmerte polyester (413 resin) laminat med DB450 og CSM 450 på interfasen

- eller vinylester laminater

Overflate:
• Ubehandlet "peel-ply" avtrykk 

• Ulik overflatebehandling (sliping, rensing, etc..)
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Karakterisering av overflatene

• Overflateruhet (WLI) 
• Slipt overflate(24, 36 and 240 korning) og ubehandlet peel-ply overflate

• Epi-fluorescence microskopi for å identifisere skader 
(mikrosprekker) på overflaten etter sliping

• Overflatekjemi
• IR (mikrometer dybde)

• Tof- SIMS (nanometer dybde)

• Overflatespenning
• Måling av fuktevinkel

• Mekanisk testing
på utvalget prøver (single lap og skjærstyrke)
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WLI of peel ply surface imprint

Surface stats: 
Ra:7,31 um
Rq:9.52 um
Rt: 52,44 um
Magnification 27,66

Surface stats: 
Ra:983,78 nm
Rq:1,32 um
Rt: 18,8 um
Magnification 27,66

WLI of 320 grit grinded surface



En rekke ulike peel-ply er studert
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Econostitch G (PE) Econoply E (PE) LM R90HA1 (PE) PES 90 (PE)

Standard 1818 (nylon) Super A (nylon) Ultraply 22T (PE) Compoflex SB150 (PP)



White light interferometry (WLI)
Morfologikarakterisering av peel-ply overflate 
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1818 peel ply imprint on glass 
fibre composite

Compoflex SB150 peel ply imprint on
glass fibre composite



Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry 
(ToF-SIMS)

• En ikke-destruktiv teknikk for å analysere 
overflater

• Mye brukt metode for både organiske og 
uorganiske materialer

• Gir molekyl, element og isotop-sammensetning 
av overflaten

• Gir bilder med eromlig oppløsning ned til 200 nm

• Temperaturintervall mellom -180 to +600 °C

• Svært liten analysedybde (2-3 nm) og meget høy sensitivitet(< 
10 ppm)29



Composite with Super A (peel ply removed), mosaic

• +
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1 mm

Polyester (PET)

Silicone oil

Fatty acid ester (surfactant?)

Dodecyl benzene sulphonic acid (surfactant?)

Polystyrene

1.5 mm

1.5 mm



LM peel ply R90HA1 (polyester)
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Polyester (PET)

Silicone oil

Fatty acid ester (surfactant?)

Dodecyl benzene sulphonic acid (surfactant?)

Polystyrene



Sammenføyningsmetoder



Skjøtegeometri — limskjøter
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Det er viktig å velge rett utforming/design av skjøt: 



Utforming av overlappskjøter
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Det er mange muligheter for å designe skjøter (enkel overlapp, dobbel overlapp, …:



Utforming av overlappskjøter
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Testing av skjøter:



Test og modellering av limskjøter
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• Fire punkts bøying av sandwich panel med skjøt

• 3-D sammenføyning, T-skjøt, design og testing

• Enkel og dobbel overlappskjøt på singleskin

• Testresultat kan benyttes til prosedyre- og operatørkvalifikasjon

P

Loading
Sandwich beam

L3= 300mm

L2= 800mm

L1= 1200mm

tc= 50mm

tf= 1.2mm

tf= 1.2mm

Buttskjøt sandwichpanel



Panelskjøt -sandwich
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Noen varianter av T-skjøt:



Styrketest av panelskjøt
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R= 15 mm

L= 400 mm

P

H= 460 mm

T-skjøt: bøy og strekk

T-skjøt: skjærtest



Input parametere for numerisk 
modellering



Strekkegenskaper til FI-186 lim 
- Prøvepreparering

• Frest ned 480 resin glass fibre laminat
limt sammen med FI-186, til en  2mm tykk 
lim-plate

• Polerte overflaten til denne lim-platen med
fint slipepapir

• AutoCAD tegning av hundebein for strekktesting

• CNC fresing av hundebein fra limplate

Resultatene sammenlignet med direkte støping av 
en limplate

40

77mm



Strekktesting til FI-186 vinylester lim

• Basert på ISO 527 1BA
• 2.5KN lastcelle

• Pre-load 5N

• Testhastighet: 1mm/min

• L0 = 25 mm

• Emod 0.05%-0.25%

41



Strekktesting til FI-186 lim 
- resultater
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Et
(GPa)

σM
(MPa)

εM 
(%)

σB
(MPa)

εB 
(%)

Average 3.7 53.3 2.3 52.3 2.2

STDEV 0.13 3.3 0.5 3.6 0.5

CoV (%) 3.6 6.1 19.7 6.9 21.8

 Large variability on the strain and stress at break resultant from the
non-homogenous distribution of voids in the adhesive plate

 The size, concentration and location of voids plays an important role
on the initiation of tensile failure

 Lower strain at failure for samples with larger pores in the test area, 
especially open voids at the edges of the samples



Skjærtesting til FI-186 lim 
- resultater
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Overlap 12.5 mm

Overlap 25 mm

Overlap 12.5 mm

Overlap 25 mm



Aldringsforsøk



Prøver aldres i  vannbad
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Klimakammer
(23°C, 60% RH)

Fuktopptak i vannbad

50°C

40°C40°C

• Temperatur: ~30°C under Tg til materialet med den 
laveste Tg i hver serie



Fuktopptak ved 40°C og 50°C
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10 months

9 months

7 months

• Plot iht Fick's lov – større stigning-> større vanndiffusjon inn i prøven



Aldring av sammenføyinger: Fryse-tine sykler
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40°C

-10°C

Te
m

pe
ra

tu
re

time

Fryse/tine sykler

7 days

2 days 2 years

Conditioning Time
Number of Specimens

Compression 
shear test

ILSS

Air
(23°C, 60% RH)

0 5 5

Wet cycle 
(-10°C/40°C)

1 year 5 +3 5 + 3

Conditioning 
chamber

(23°C, 60% RH)
~2 years 5 + 3 5 + 3 

Wet cycle
(-10°C/40°C)

~2 years 5 + 3 5 + 3

total 29 29

 Før sykling: Prøvene er plassert i vannbad inntil fuktopptak er stabilisert (prøvene er mettet med vann)



Teknologi for et bedre samfunn
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