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1. Inleiding

Het ideale structurele materiaal is licht, taai, sterk, slijtvast, chemisch en thermisch
stabiel bij elke temperatuur, goed te verwerken en goedkoop. Geen van de huidig
beschikbare materialen hebben al deze eigenschappen. Het algemene beeld dat
constructeurs hebben van keramische materialen is dat keramiek weliswaar licht,
sterk, corrosieresistent en slijtvast is, maar dat keramiek helaas moeilijk is vorm te
geven en te bewerken, duur is en zeker niet taai.
Als gevolg van het brosse breukkarakter welke een gevolg is van de sterke
covalente of ionogene atoombindingen in het materiaal kunnen plastische
vervormingen niet optreden zoals dat wel het geval is bij metalen.
Zeer kleine materiaalfouten leiden tot breuk indien het keramiek wordt blootgesteld
aan te hoge trekbelastingen. De druksterkte van keramiek daarentegen is relatief
hoog zoals bijvoorbeeld 4000 MPa voor zuiver aluminiumoxyde.
Door de grote statistische spreiding in sterkte van monolitisch keramiek is dit
materiaal slechts beperkt inzetbaar. Momenteel wordt getracht dit probleem op te
lossen op twee manieren: ten eerste door de bereiding van het keramische produkt
zodanig te controleren dat een minimale hoeveelheid defecten in het materiaal of
aan het oppervlak ontstaan of door de inbouw van een tweede vaste stof
(geometrisch of chemisch afwijkend van de eerste) waardoor de breukmechanica
van het keramiek wordt veranderd. In het eerste geval wordt de kans op breuk
geminimaliseerd. De tweede route leidt tot CMC (Ceramic Matrix Composites)
materialen met een verhoogde breuktaaiheid en hierover handelt dit onderdeel.
Het onderzoek momenteel wereldwijd gaande op het gebied van CMC materialen
heeft tot doel de eigenschappen van de keramische materialen te verbeteren en de
produktie daarvan te doen plaatsvinden met inachtneming van economische en
ecologische randvoorwaarden.

Composieten zijn al heel vroeg ontstaan nog voor het begin van onze jaartelling,
toen door toevoegingen van stro in klei sterk bouwmateriaal ontstond voor de bouw
van huizen. Het idee achter de versterking is terug te vinden in de natuur in
bijvoorbeeld bamboe. Alhoewel bamboe vrij bros is, zal zelfs een scherpe kerf in
een gebogen bamboestok de stok niet doen splijten. In de lengterichting zijn lange
bundels cellulose waar te nemen met daartussen een materiaal dat in het grensvlak
betrekkelijk zwak gebonden is. Ditzelfde principe wordt toegepast in CMC's.
In onze hedendaagse omgeving zijn composieten niet meer weg te denken.
Surfplanken en tennisrackets, fietsframes en beton: alle zijn composieten. Door
twee of meer vaste stoffen samen te voegen wordt gepoogd de gunstige eigen-
schappen van beide te combineren.
In het geval van polymeer Matrix Composieten en metaal Matrix Composieten
(respectievelijk afgekort in de Engelse taal als PMC en MMC's), worden vezels
toegevoegd om in eerste instantie de sterkte van het materiaal te verhogen. Men
spreekt dan van vezelversterking. Bij keramische Matrix Composieten (afgekort
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als CMC's) is het doel enigszins anders. Hier is men er voornamelijk op uit de
breuktaaiheid van het monolitische keramiek te verhogen. Ook hier spreekt men
van vezelversterking terwijl vezelbevattend eigenlijk meer op zijn plaats zou zijn.
Keramische Matrix Composieten zijn nog relatief jonge materialen in vergelijking
met PMC's en MMC's. Dit is niet verwonderlijk, daar technisch keramiek een
produkt is dat de laatste decennia pas in opkomst is. Traditionele keramiek (porse-
lein, sanitair enzovoort) daarentegen is een veel ouder produkt. Vezelversterking
wordt ook daar echter nog niet veel toegepast maar heeft wel groot potentieel.
Het mag duidelijk zijn dat lang niet alle aspecten die bij de ontwikkeling en
toepassing van CMC materialen aan de orde komen, met diepgang kunnen worden
behandeld in slechts enkele pagina's. Daarom worden in dit onderdeel de vele
aspecten slechts oppervlakkig behandeld, met het doel een inzicht te geven in de
problematiek en mogelijkheden van deze nieuwe geavanceerde materialen.

Van de term `CMC' zoals men die tegenkomt in de literatuur is geen eenduidige
definitie bekend. De interpretatie van het begrip is daarom nogal subjectief: wat
valt nu wel onder CMC's en wat is geen CMC materiaal?
Om dit begrip af te bakenen wordt hier het volgende onder CMC's verstaan:
Keramisch Matrix Composietmateriaal is samengesteld uit twee of meer vaste
stoffen waarvan de matrix (het continuum) uit keramisch materiaal of koolstof
bestaat. De kristallijne keramische matrix wordt vormgegeven en/of verdicht hij
een temperatuur van ten minste 1000 K. Aan de matrix zijn één of meer vaste
anorganische stoffen in de vorm van bijvoorbeeld deeltjes of vezels toegevoegd,
met het doel de (thermo-) mechanische eigenschappen van de zuivere matrix te
verbeteren. Deze toevoegingen zijn ook na een temperatuurhehandeling tot ten
minste 1000 K in de composiet-microstructuur te herkennen aan hun chemische
samenstelling en/of geometrie.

Deze definitie van CMC's sluit onder andere de volgende materialen uit:
gelamineerd monolitisch keramiek, baksteen waarin vliegas is verwerkt, keramiek
met sinterhulpmiddelen of polymere vezels; glas, cermets met metaal matrix en
ORMOCER's (organisch gemodificeerde keramiek).
Deze laatste type materialen vallen niet onder CMC's omdat deze bij een
temperatuurbehandeling van 1000 K (een min of meer arbitrair gekozen waarde)
niet langer de organische toevoeging zouden bevatten.
Dat koolstof wel onder de CMC definitie valt heeft te maken met het feit dat
koolstof evenals monolitisch keramiek ook een bros materiaal is en omdat in de
Europese normalisatiecommissie van CMC's koolstof daarin wordt meegenomen.

2. Keramische Matrix Composieten: soorten

Keramische Matrix Composieten (afgekort in het Engels als CMC), als onderdeel
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van de algemene categorie van hybride of samengestelde materialen, kunnen
worden verdeeld in drie types namelijk: micro-composieten, nano-composieten en
in-situ-versterkte composieten (figuur 1).
In deze keramische Matrix Composieten is een tweede fase van micro of nano
afmeting zoals deeltjes, plaatjes, whiskers en vezels gedispergeerd op de korrel-
grenzen van de matrix of in de matrixkorrels. Het voornaamste doel van deze mate-
rialen is de verbetering van de (hoge temperatuur) sterkte en/of de breuktaaiheid
van het keramiek.
Bij in-situ-versterking groeien bepaalde kristallen tijdens het sinterproces preferent
uit, bijvoorbeeld als vezels of naaldjes, in de matrix welke een ander microstructuur
heeft.

(dis)continue
vezels of deeltjes

micro-
composieten

nano-deeltjes op
keramische of tussen de
Matrix nano korrelgrenzen
Composieten com osieten

uitgegroeide
in-situ versterkte korrels
composieten

Figuur 1. Indeling van keramische Matrix Composieten.

Bij de selectie van de combinatie van de versterkingsfase en de matrix zijn de
volgende zaken van belang: smeltpunt, vluchtigheid, dichtheid, elasticiteits-
modulus, uitzettingscoëfficiënt, kruipgedrag, sterkte, breuktaaiheid en compatibi-
liteit tussen versterking en matrixmateriaal. Bij deze compatibiliteit moet rekening
worden gehouden met chemische en thermische compatibiliteit en met het gedrag
van de composiet elementen met de omgevingsatmosfeer.

Alhoewel bij CMC's allereerst gedacht wordt aan een technisch keramisch matrix
materiaal vallen traditionele keramische materialen wel degelijk ook onder CMC's.
Vezelversterking van vuurvaste keramiek is steeds meer in ontwikkeling.

2.1. Traditionele keramische matrix

Traditionele keramiek waaronder fijn, grof en vuurvaste keramiek vallen worden
met name voorzien van korte vezels, veelal om economische redenen.
Hoge temperatuur toepassingen (> 1000°C) zijn met een traditioneel keramische
matrix zoals bijvoorbeeld porselein, sanitair, baksteen niet realiseerbaar. Veel
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toepassingen zoals die van een toiletpot of wasbak kunnen echter door inbouw van
bijvoorbeeld korte vezels profiteren van de verhoogde breuktaaiheid en weerstand
tegen stootbelasting. Hierdoor kunnen deze dunwandiger worden uitgevoerd.

2.2. Technisch keramische matrix

De meest onderzochte en toegepaste technisch keramische matrices zijn SiC, Si3N4,
A1 70 3 , BN, Zr02 en AIN. De meest bekende is zirkoonoxyde, welke gestabiliseerd
wordt door middel van toevoegingen van Y 20 3 (afgekort als onder andere PSZ,
TZP). Veel gereedschappen, kleppen, pakkingen en ander constructie-onderdelen
zijn uit dit materiaal commercieel verkrijgbaar. In principe kan elk keramisch
materiaal worden toegepast in een CMC, zolang dit maar compatibel is met de
versterkingsfase. De grote diversiteit aan mogelijkheden welke nog moeten worden
onderzocht en de geringe variatie in verkrijgbare vezelmaterialen hebben tot dusver
tot slechts een beperkte groep CMC matrices geleid.

3. Versterkingsfasen

Binnen de klasse van CMC materialen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie
verschillende versterkingsfasen, welke kunnen zijn:
a. continue vezels:

— lange vezels: garen op een klos (voornamelijk C, SiC, Al 20 3 , glas);
— monofilamenten: SiC of B laag afgezet op een continue C of W filament

of saffieren monofilamenten met een diameter van 25-300 µm.
b. discontinue versterking:

— deeltjes (voornamelijk Al203 , SiC, TiC, A1N, TiB 2 , metaal): diverse
vormen en afmetingen, maar onderscheiden zich chemisch en
kristallografisch van de matrix; voor nano-composieten geldt dat de
deeltjes een diameter hebben kleiner dan 0,1 tm.

— plaatjes: 1-2 µm dik en 10-300 ism diameter.
— whiskers (voornamelijk Al 20 3 , SiC, Si3N4): éénkristallen met een lengte

van 10-100 tm en een diameter van 0,1-2 ltm.
— korte vezels (voornamelijk C, B, BN, SiC, ZrO2 , Al203 • Si0 2 , glas,

metalen, SiC op W kern, SiC op C kern): mm's lang en 10-100 tm in
diameter.

in-situ-versterking: verlengde korrels uitgegroeid in de matrix.

In het geval van continue vezelversterking van keramiek is het doel voornamelijk
de verbetering van breuktaaiheid, schade tolerantie, hoge-temperatuur
eigenschappen en betrouwbaarheid. Met korte vezels, deeltjes of door middel van
in-situ versterking wordt een verhoogde breuktaaiheid, hardheid, sterkte, weer-
stand tegen stootbelasting en hoge thermo-schokresistentie nagestreefd. Bovendien

er^armrr:sa^rr^:^trrrst3^ei^a
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kan door de inbouw van elektrisch geleidende deeltjes in een niet-geleidende matrix
de mogelijk worden gecreëerd voor elektrische toepassing van de matrix of tot
vonkverspaning van de CMC.
De eisen die gesteld worden aan de versterkingsfasen zijn: lage prijs, lage dichtheid,
hoge sterkte en stijfheid, kleine diameter en behoud van (mechanische)
eigenschappen bij hoge temperatuur (zoals kruipresistentie) in oxydatieve en
corrosieve omgeving en een uitzettingscoëfficiënt gelijk aan of iets hoger dan die
van de matrix.
Het gelukt niet altijd om CMC's te vervaardigen met verbeterde eigenschappen ten
opzichte van de zuivere keramische matrix. Dit hangt af van de conditie van de
vezel/matrix/grensvlak-combinatie en bereidingsmethode. Belangrijk daarbij is
tevens dat de vezels tijdens de vormgeving en/of verdichting niet worden
beschadigd.
De eisen die aan de vezels of deeltjes worden gesteld zijn lage dichtheid, hoge
sterkte en stijfheid ook bij hoge temperaturen, kleine diameter, kruipresistentie bij
hoge temperaturen, en een uitzettingscoëfficiënt iets hoger of gelijk aan die van de
matrix. Is aan de voorwaarde voldaan dat de uitzetting van de vezel groter is dan
van de matrix, dan zal tijdens het afkoelen van het CMC materiaal de matrix worden
blootgesteld aan een drukspanning. De dan benodigde spanning om verder
scheuren te initiëren neemt toe en veroorzaakt een verhoogde sterkte van het
composiet-materiaal.

De preformbereiding
In veel gevallen wordt bij de bereiding van het CMC materiaal uitgegaan van
vezels, whiskers of deeltjes die zijn voorgevormd tot een bepaalde geometrie en
structuur. Deze vorm wordt de preform genoemd.
Discontinue vezels en deeltjes kunnen worden verwerkt tot preform door deze te
persen onder toevoeging van een binder. Eveneens is het mogelijk een preform te
maken door de vezels in een vloeistof te suspenderen met een binder tot een slurry
en dit onder vacuum of hoge druk door een filter te leiden. Daarna wordt de preform
verhit om de vezels te binden. Zo ontstaat een vilt- of schuimachtig materiaal met
een laag vezelgehalte (15-25 volumeprocenten).
Dit materiaal wordt als zodanig ook als oven-isolatiemateriaal toegepast.
Continue vezels worden geweven, gebreid of gewikkeld tot een preform.
Monofilamenten zijn vanwege hun grote dikte echter niet weefbaar. De technieken
hiervoor zijn afkomstig uit de textielindustrie. De vezels kunnen worden verwerkt
in één, twee en zelfs driedimensionale richting in de preform. 2D preforms worden
vaak gemaakt door stapeling van geweven matten welke bij elkaar worden
gehouden tussen twee poreuze dragers of door toevoeging van een (polymere)
binder tot een preform met een vezelgehalte van 40-50 volumeprocenten (figuur
2). Op deze manier worden zogenaamde prepregs vervaardigd.
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Figuur 2. Schematische weergave van enkele principiële CMC microstructuren.

Belangrijk bij de vervaardiging van preforms is de maximaal toelaatbare
buigingsstraal R [m] alvorens de vezels beschadigen door de vorming van
scheurtjes. De flexibiliteit is een functie van de vorm, oppervlak van de vezel
doorsnede en is omgekeerd evenredig met R. Deze laatste is af te schatten met de
volgende formule:

R = Efdf
2ofu

waarbij Ef de elasticiteitsmodulus van de vezel [MPa], d f diameter van de vezel
[m], o f„ de maximale treksterkte van de vezel [MPa].
Een hoge flexibiliteit (kleine R), welke dus gunstig is voor de verwerking tot
preform en tot composiet, wordt verkregen met dunne vezels met een lage stijfheid
en grote sterkte.

(1)
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3.1. Oxydische versterking

Oxydische vezels zijn sinds de jaren zeventig commercieel beschikbaar. De meest
bekende is wel de Al 203 vezel. Enkele oxydische vezels met eigenschappen zijn in
tabel 1 samengevat.

Tabel 1. Enkele gemiddelde eigenschappen van enkele commercieel verkrijgbare continue en
discontinue oxydische (keramische en glas) vezels.

Merknaam samen-
stelling
[gew. %]

treksterkte

[GPa]

breukrek

[ %1

Young's
modulus
[GPa]

TEC I°ng
20-1000°C
[l0-6K-']

dichtheid

[g/cm3 ]

diameter

[1km]

Nextel 312 62 Al 20 3 1,75 1,1 154 3 2,7 l
24 SiO1
14 B203

Nextel480 70 Al203 2,3 1,0 224 4,5 3,1 11
28 Si02
2 B203

Safill 96 Al203 1,0 1,5 100 ? 2,3 3
4 Si02

E-glas 55 Si02 3,45 4,8 70 4,7 2,54 10
11 Al203
6 B203
18 CaO
5 MgO
5 rest

Almax > 99,5 1,8 0,5 320 7,0 3,6 10

Al203

3.2. Niet-oxydische versterking

(Dis)continue niet-oxydische vezels zijn nieuwer dan de oxydische vezels, maar
ook al geruime tijd beschikbaar. De bekende continue SiC vezel is een Japanse
ontwikkeling en wordt gemaakt door een polymeer (polycarbosilaan) te spinnen
bij 350°C en te pyrolyseren bij 1300°C. Een andere methode is het afzetten van een
SiC coating op een continu C of W filament van circa 40 p.m.
Naast de niet-oxydische keramische vezels zoals SiC en Si 3N4 zijn ook metaal-
vezels interessant voor de vertaaiing van keramiek. Metalen die gevormd zijn tot
vezels kunnen een hoge stijfheid, sterkte en vuurvastheid bezitten. Een voordeel
boven keramische vezels is hun geringe spreiding in sterkte.
Echter, niet alle metalen vezels zijn toepasbaar. Chemische reactie bij hoge
temperaturen en de relatief lage smelttemperatuur van metalen in vergelijking met
keramiek en een veelal groot verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen beide
materialen zorgt voor een strenge selectie waarbij alleen de intermetallische
verbindingen en superlegeringen over blijven voor de hoge temperatuur toepas-
singen van CMC materialen. Een typisch gehalte van 20-30 volumeprocenten aan
metaaldeeltjes of korte vezels wordt aan de keramische matrix toegevoegd. Zo
worden bio-keramische materialen zoals hydroxyapatiet vertaaid met Fecralloy
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vezels. Andere bekende combinaties zijn A1 103 of AIN met Al deeltjes, of WC met

Co deeltjes. Deze laatste is het bekende hardmetaal.

Tabel 2. Enkele gemiddelde eigenschappen van enige commercieel verkrijgbare continue en
discontinue niet-oxydische (keramische en metaal) vezels.

Merknaam samen-
stelling
[gew. %]

treksterkte

[GPa]

breukrek

[%j

Young's
modulus
[GPa]

TEC I°,s

20-1000°C
[I0^K-I]

dichtheid

[g/cm3]

diameter

[µm]

Nicalon 62 A1,03 2,7 1,4 185 3,1 2,55 15
15C
20 SiO2

Tyranno Si, C, 0 3 1,5 200 3,1 2,4 9
Ti <5

HPZ 59 Si 2,2 1,5 200 3 2,4 I I
10C
28N,30

Textron SiC op 3,5 0,95 430 1,5 3,0 140
SCS-6* C kem
Torayca C 3,5 1,4 230 -0 ,1 1,76 7
T-300
B B 3,10 0,8 390 2,8 2,70 140
Staal Fe met 4,25 ? 210 11,8 7,8 1 00

0,9% C
W W 3,85 ? 360 4,5 19,3 < 25

* Deze vezels zijn niet weefbaar vanwege hun grote diameter

4. Bereiding van keramische Matrix Composieten

Er zijn momenteel enkele tientallen verschillende methodes om CMC materialen
te vervaardigen als bulk materiaal of als deklaag. De meeste van deze methodes
zijnde laatste vijfjaren ontwikkeld of aangepast voor composieten. De te selecteren
methode is sterk afhankelijk van de gewenste materiaaleigenschappen voor een
specifieke toepassing.
Bij alle methodes wordt ernaar gestreefd het proces zo eenvoudig en goedkoop
mogelijk te houden en de vezels tijdens de preparatie zo weinig mogelijk te
beschadigen zowel chemisch (etsen) als mechanisch. Bovendien wordt een hoge
relatieve dichtheid van het CMC produkt nagestreefd namelijk circa 85% voor
continue vezel versterkte CMC's tot groter dan 90% voor discontinue vezel
versterkte CMC's en 100% voor in-situ versterkte materialen en nano-composieten.
Het zal duidelijk zijn dat voor de versterking van traditionele en vuurvaste keramiek
met name de discontinue versterking wordt toegepast. Deze methodes zijn
aanzienlijk goedkoper en bovendien worden traditionele keramieken met
uitzondering van vuurvaste materialen veelal niet bij temperaturen hoger dan
1000°C toegepast.
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De bestaande bereidingsmethodes voor vol-keramische Matrix Composiet materi-
alen zijn te groeperen in drie categorieën. Daarnaast bestaan er nog technieken om
CMC deklagen te vervaardigen. Methodes om CMC poeders of vezels te maken
zijn niet specifiek opgenomen in deze lijst.
De volgende technieken kunnen elk afzonderlijk of in serie worden toegepast:
a. conventionele vormgevings- en verdichtingstechnieken;
b. vloeistof impregnatie en sol-gel technieken;
c. chemische reactie technieken;
d. depositietechnieken.

a. Conventionele vormgevings- en verdichtingstechnieken
— Persen
Koud en heet perstechnieken welke oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor
monolitische keramiek worden ook toegepast voor de vervaardiging van CMC's.
Het keramische poeder wordt gemengd met de versterking: deeltjes, plaatjes of
korte vezels en een eventuele binder. Daarna wordt uniaxiaal heet persen toegepast
om het poeder te verdichten. Een ander manier is vooraf impregnatie van
vezelpreforms of vezelmatten met een keramische slurry waarna deze gestapeld
worden en vervolgens geheetperst.
Tevens kunnen alternatief vezelmatten en keramische poeders, waardoor
sinterhulpmiddelen zijn gemengd, worden gestapeld en geheetperst. Voor SiC en
Si 3N4 Matrix Composieten worden sintertemperaturen van 1800°C tot 2100°C
gebruikt. Tot nu toe worden voornamelijk vezels met een grote diameter
(monofilamenten met een diameter > 100 µm) toegepast, omdat dunner geweven
vezels sterk vervormen en te sterk beschadigen bij de hoge temperaturen en
drukken.

— Mengen, gieten en sinteren
De eenvoudigste en goedkoopste methode om CMC's te maken is door een mengsel
van poeder en versterking te persen en te sinteren gebruik makend van klassieke
sinterovens. Veel gietprocessen zijn eveneens bruikbaar zoals tapegieten,
drukgieten, spuitgieten en slibgieten. Ook extrusie kan worden toegepast. Voor
extrusie en spuitgieten moet de organische binder, die wordt toegevoegd om de
massa plastisch te maken, worden uitgestookt voorafgaand aan het sinterproces.
Een nadeel van deze categorie van methodes is de mogelijke beschadiging van de
vezels bij de hoge sintertemperaturen en mogelijke oriëntatie van de vezel door het
gietproces. Daarom zijn deze methodes met name geschikt voor deeltjes-
versterking.

— In-situ versterking
In-situ versterking of 'self-reinforcement' wordt gebruikt wanneer er sprake is van
preferent uitgroeiende lange kristallen in een continuum van hetzelfde materiaal
met een andere microstructuur. Bij in-situ versterkte composieten, is het
keramische poeder voorbehandeld bij hoge temperatuur waardoor gedurende het
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sinterproces onder eventuele toevoeging van een sinteradditief een gedeelte van de
korrels uitgroeit tot lange kristallen welke een vertaaiing teweeg brengen in het
materiaal. Een materiaal waarbij dit concept wordt toegepast is Si3N4.

— Nano-composieten
Bij nano-composieten wordt de vertaaiing teweeg gebracht door gebruik te maken
van verschillende deeltjes met nano-afmetingen. Bij nano-composieten zijn de
deeltjes, die typisch kleiner zijn dan 100 nm, gedispergeerd in de matrix
(transgranulaire nano-composieten) of op de korrelgrenzen van de matrix (inter-
granulaire nano-composieten). Alhoewel de exacte mechanismen die de veran-
derde materiaaleigenschappen teweeg brengen nog niet duidelijk bekend zijn is een
verhoogde hardheid, breuktaaiheid en sterkte gevonden door toepassing van
nano-deeltjes.

— Transformatie vertaaiing
Hierbij treedt een fase transformatie op van een tweede vaste fase in de vorm van
deeltjes aan de scheurtip. In een materiaal zoals het bekende Zr0 2 worden Y203
deeltjes ingebouwd (zogenaamd gestabiliseerd zirconia) in welke de scheurenergie
een martensitische faseovergang van tetragonaal naar monoklien Zr0 2 teweeg-
brengt. Deze transformatie veroorzaakt een volume-expansie van ongeveer 4%,
veroorzaakt microscheurtjes en zet de ongetransformeerde matrix onder druk-
spanning. Scheurpropagatie wordt hierdoor bemoeilijkt en leidt tot een verhoogde
breuktaaiheid. Tevens kan de scheur worden afgebogen rond de deeltjes wat even-
eens een vertaaiiend effect heeft.
Een nadeel van dit vertaaiingsconcept is dat het niet toepasbaar is bij hoge
temperaturen omdat dan de transformatie niet meer plaatsvindt.

— Persen van prepregs en pyrolyse
Voor de vervaardiging van laminaten, zogenaamde prepregs, worden matten
(unidirectionaal of twee-directionaal) geïmpregneerd met een vluchtige poly-
meerverbinding zoals bijvoorbeeld polycarbosilanen of een slurry van keramisch
poeder met een binder of polymeer. De geïmpregneerde matten worden gestapeld
en voorzichtig uitgestookt om de organische stoffen te verwijderen. Het compact
van de matten of gestapelde folies wordt vervolgens geheetperst. Matrices kunnen
zowel carbides, nitrides als oxydes (zie ook sol-gel impregnatie) zijn. Eventueel
kunnen niet omgezette metaalresten zoals silicium additioneel worden genitreerd
tot Si3N4.

b. Vloeistof impregnatie en sol-gel technieken
— Sol-gel impregnatie en sinteren
Een stabiele suspensie (sol) van keramische deeltjes wordt gebruikt om continue
vezels of een compact van korte dan wel lange vezels te impregneren. Een sol kan
worden gemaakt door een metaalalkoxyde, een alcohol, water en een katalysator
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te mengen. Daarbij vindt hydrolyse plaats van de sol en polycondensatie tot een
viskeuze gel. De impregnatie kan drukloos door middel van onderdompelen of met
behulp van verlaagde of verhoogde druk worden uitgevoerd. Tevens kan de prepreg
methode worden gebruikt, waarbij de met sol geïmpregneerde laminaten worden
gestapeld en vervolgens geheetperst bij hoge temperaturen.

— Polymeer impregnatie en pyrolyse
Bij het polymeer impregnatieproces wordt niet een sol of gel maar een polymeer
gebruikt voor de impregnatie van vezels of compacten. Na impregnatie bij ongeveer
500°C wordt het polymeer (bijvoorbeeld van een polysilaan of polycarbosilaan) in
een inerte atmosfeer omgezet tot keramiek bij temperaturen tussen 600°C en
1000°C. Daarna vindt verhitting plaats om de matrix te kristalliseren bij
temperaturen van circa 1000°C tot 1500°C.
Een nadeel van zowel de sol-gel als de polymeer impregnatie routes is dat
verschillende impregnaties (5-10) nodig zijn teneinde een redelijke verdichting van
de preform te verkrijgen. Andere nadelen zijn de lage opbrengst en sterke krimp
tijdens het sinterproces.
Voordelen zijn de goede controle van de matrixsamenstelling en de relatief
eenvoudige manier om vezelbundels te impregneren.
Een speciale variant van dit proces is `HIPIC' genaamd en staat voor `High Isostatic
Pressure Impregnation of Carbon' en wordt gebruikt voor de vervaardiging van
C/C-composieten. Hierbij wordt een hars met een hoog koolstof gehalte in de
preform geperst. De reden van het gebruik van deze techniek is het feit dat koolstof
niet-sinterbaar is. Bij hoge temperatuur wordt de hars gepyroliseerd tot koolstof.
Voor een porievrij composiet zijn verschillende impregnatie cycli nodig. Het C/C-
composiet wordt vervolgens gegrafitiseerd bij hoge temperatuur en hoge alzijdige
druk.

— Poederslurry impregnatie en sinteren
Een stabiele suspensie van keramische poeders en/of vezels, water of alcohol en
een organische binder worden in een preform geperst of op vezels aangebracht door
deze door een tank met slurry te halen. Deze techniek wordt veel gebruikt voor de
bereiding van continue vezelversterkte glascomposieten. De geïmpregneerde
vezels of tapes worden gedroogd, gesneden en gestapeld en geheetperst. Soms
worden bevochtigingsmiddelen toegevoegd teneinde de bevochtiging van de vezels
te verbeteren.
Net als bij de vorige twee methodes kan door het gebruik van prepregs een
specifieke stapeling worden verkregen. Deze uit de polymeer Matrix Composieten
bekende methodiek resulteert in unidirectionale composieten, `cross-plied' compo-
sieten (0°/90°/0°/90° enzovoort) of zogenaamde 'angle plied' composieten (+0/
—0/+0 /-8 enzovoort).
Slurry impregnatie heeft echter het nadeel dat voor de vervaardiging van CMC's
de verdichtingstemperaturen relatief hoog zijn. Door deze hoge temperaturen
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kunnen vezel en matrix met elkaar reageren en door de erosieve werking van de
keramische deeltjes op de vezels tijdens de impregnatie kunnen deze makkelijk
beschadigen. De heetpersprocedure is niet geschikt voor de vervaardiging van
complexe geometriën. Een voordeel is dat deze processen relatief conventioneel
zijn en dat door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur van een
keramische producent deze methodes in principe goedkoop (kunnen) zijn.

— Smelt impregnatie en reactie(binden)
Een smelt van een metaal zoals bijvoorbeeld silicium of aluminium wordt gebruikt
om, bij tenminste de smelttemperatuur van het metaal, een preform te impregneren.
De metaalsmelt kan naderhand of al tijdens de impregnatie worden omgezet in een
keramiek door een gas zoals zuurstof voor oxydes, een koolwaterstof voor carbides
of stikstof voor nitrides: het zogenaamde reactie-binden. Zowel keramische
versterking als metaal versterking is dus mogelijk. Een groot voordeel van deze
techniek is de lage porositeit in de matrix, alhoewel de hoge temperaturen de vezels
kunnen beschadigen of een vezel/matrix reactie kunnen bewerkstelligen.
Een belangrijk aspect is het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen metaal en vezel,
waardoor tijdens het afkoelen van proces- naar kamertemperatuur scheurvorming
kan optreden. De bevochtigingseigenschappen van de smelt en de viscositeit zijn
eveneens belangrijke parameters tijdens het proces. Met deze techniek worden
bijvoorbeeld intermetallische MMC's zoals TiAI, Ni 3Al of Fe 3A1 Matrix Com-
posieten gemaakt.

— Gelcasting en sinteren
Bij gelgieten wordt een sol met de daaraan toegevoegde versterkingsfase in een
mal gegoten waarin gellering plaatsvindt. Na drogen wordt de groene vorm
gesinterd tot een CMC.

— Freeze gelation
Het verschil tussen freeze gelation (vriesgeleren) en gelgieten is dat bij het eerste
proces gelering plaatsvindt bij verlaagde vriestemperatuur en bij het tweede proces
door middel van een katalysator. Na drogen kan de groene vorm worden gesinterd.

c. Chemische reactie technieken
— Chemical Vapour Infiltration (CVI)
Reactieve gassen welke door of langs een preform worden geleid zullen aan het
vezeloppervlak adsorberen. Indien er voldoende energie (bijvoorbeeld door hoge
temperatuur) aanwezig is zullen de geadsorbeerde gassen met elkaar reageren en
een vaste stof (keramiek) vormen: het zogenaamd Chemical Vapour Infiltration
(CVI) proces. Momenteel zijn er zes verschillende varianten van het CVI-proces
welke worden gebruikt voor de preparatie van vezelversterkte composieten. Eén
van de varianten is schematisch weergegeven in figuur 3.
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Figuur 3. Schematische weergave van de vervaardiging van CMC's door middel van

Isotherme Forcedflow Chemical Vapour Infiltration zoals toegepast hij TNO-centrum
voor Technische Keramiek.

Een groot voordeel van deze methode is de grote flexibiliteit in de produkt-
geometrie, matrixsamenstelling en de lage procestemperatuur en -druk.
Een typische CVI-reactie welke op de vezels plaatsvindt en resulteert in een SiC
Matrix Composiet is: SiCH3Cl3g + H2g SiC s + 3HClg.

— Chemical Vapour Composites (CVC®)
In het geval van CVC: `Chemical Vapour Composites' worden aan de reactieve
gassen nog korte vezels of deeltjes toegevoegd welke in de groeiende keramiek
worden ingebouwd. Door de CMC laag af te zetten op een koolstof mal en deze
mal in lucht bij hoge temperatuur te oxyderen ontstaat er een zelfdragend CMC
produkt, dat uiteraard complex van geometrie kan zijn.

— DIrected Metal OXidation (DIMOX`^)
In dit proces (ook het Lanxide proces genoemd) worden (dis)continue vezels of
deeltjes op een metaal aangebracht. Bij hoge temperatuur zal het metaal smelten
en door de capillaire werking opgezogen worden in de poriën tussen de vezels of
deeltjes. Door dit proces in lucht uit te voeren oxydeert het metaal en vormt zich
bijvoorbeeld aluminiumoxyde in geval van aluminium resulterend in een CMC.
Het toevoegen van een doopstof zoals Si of Mg is essentieel omdat deze de vorming
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van een afgesloten oxydehuid voorkomt. Hetzelfde proces uitgevoerd in een
stikstofmilieu leidt tot nitride-matrices.
Een vrij metaalgehalte van 5% of meer in het uiteindelijke composiet is een nadeel
van deze techniek. Een groot voordeel is de lage kostprijs van het proces.

– Explosie verdichten
Een inert keramiek wordt gemengd met een mengsel van reactanten waarmee een
stalen container wordt gevuld. Een schok als gevolg van een explosie doet een
reactie plaatsvinden waardoor het keramiek ontstaat. Nadeel van deze methode is
dat er slechts kleine CMC componenten kunnen worden vervaardigd met relatief
dikke vezels en dat de reproduceerbaarheid gering is.

– Self Propagating High-temperature Synthesis (SHS of SPS)
Sommige chemische reacties verlopen (na opstarten) zo spontaan dat daar warmte
bij vrij komt. Deze warmte kan dan worden gebruikt om het ontstane materiaal te
verdichten. Vezels kunnen eventueel door mengen aan de reactieve componenten
worden toegevoegd. Zo'n SHS reactie is bijvoorbeeld: 3TiO 2 + 4A1 + 3C -
3TiC + 2Al203

De laatste categorie (d) van bereidingsmethodes wordt toegepast voor het
aanbrengen van een composiet deklaag op een substraat teneinde de eigenschappen
van het substraat te verbeteren.

d. Depositietechnieken
– Dip- en dompeltechnieken vanuit een vloeibare fase
Een CMC deklaag kan worden gemaakt door een materiaal te dippen of te dompelen
in een slurry of sol waaraan een versterking is toegevoegd. Uiteraard is deze
techniek alleen bruikbaar voor CMC deklagen met een discontinue versterking.

– Elektro- en galvanische technieken
Met enkele elektro- en galvanische technieken kunnen in theorie deeltjes of korte
vezels worden ingebouwd in de matrix. Voorbeelden daarvan zijn anodiseren en
elektroforese. De commerciële toepassing van deze technieken voor CMC lagen is
vooralsnog onbekend.

– PVD en CVD
De vervaardiging van composietdeklagen met de Physical Vapour Deposition
(PVD) zoals sputteren of Chemical Vapour Deposition (CVD) methode is relatief
eenvoudig. Door aanpassing van de sputtertarget of de samenstelling van reactieve
gassen kunnen meer soorten deeltjes leiden tot de opbouw van een coating. Zo is
bijvoorbeeld de siliciumcarbonitride coating een laag die met CVD wordt gemaakt
en de positieve eigenschappen van SiC en Si 3N4 combineert.
Ook kunnen achteraf deeltjes in een zuivere monolithische coating worden
ingebouwd door laser- of ionenbombardementtechnieken.
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— Spuit- en spraytechnieken
Thermisch-, hoge snelheid- of plasmaspuiten zijn methodes om een keramische
composietdeklaag (zoals een Al 203 matrix met ingebouwde Cr203 of TiO2 deeltjes)
aan te brengen en zodoende het onderliggende substraat te beschermen. Een
belangrijke toepassing van deze techniek is die van de thermal ban-ier coatings op
turbinebladen. Deze poreuze lagen, met een gemiddelde dikte van 0,05 tot 3 mm,
beschermen het onderliggende metaal voor te hoge temperaturen. Het toevoegen van
keramische deeltjes of korte vezels of whiskers (circa 1-5 gewichtsprocenten) aan het
te verspuiten poeder of granulaatmengsel moet resulteren in een verhoogde sterkte,
breuktaaiheid en thermoschokresistentie van de laag. De vervorming of versmelting
van de toegevoegde deeltjes of vezels in de hete vlam is daarbij een probleem.

Alle methodes voor de bereiding van CMC materialen hebben specifieke moge-
lijkheden en voor- en nadelen welke zijn samengevat in tabel 3.

Tabel 3. Vergelijking van methodes voor de vervaardiging van dichte CMC produkten.
.l-J' = zeer laag, .L = laag, T.I = matig, T = redelijk, T?' = hoog.

*alles: carbides, nitrides, oxydes, horides, koolstof.

versterkingsfase mogelijkheden

cat. fabricage deeltje discontinue continue minimale matrix near net coating
methode vezel vezel porositeit materiaal spaping

A Gieten of ja ja nee <0,01 *alles TI nee
mengen
en sinteren

A reactief ja ja nee 2 nitrides 1 nee
sinteren

A heet persen ja ja nee <2 alles TT nee
A persen van nee nee ja 10-20 alles T ja

prepregs en
pyrolyse

A transformation ja nee nee < 0.01 oxydes TI nee
toughening

A in-situ ja nee nee < 0.01 alles T.I nee
versterking
nano-
composieten

B poeder slurry ja ja ja 5 alles TI nee
i mpregnatie en
consolidatie

B sol-gel ja ja ja 20-30 oxydes 1 nee
impregnatie
en sinteren

B gelcasting en ja ja nee 5 alles TT nee
sinteren

B freeze ja ja ja 20 oxydes TT nee
gelation

B polymeer ja ja ja 15-30 carbides T.!. nee
impregnatie
en pyrolyse
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Tabel3. (vervolg)

versterkingsfase mogelijkheden

cat. fabricage deeltje discontinue continue minimale matrix near net coating
methode vezel vezel porositeit materiaal shaping

B smelt ja ja ja <2 metaal/ Ti nee
impregnatie carbides
en reactie

C directed metal ja ja ja <5 oxydes TT nee
oxydation nitrides

C self propagating ja nee nee 2-15 alles 1' nee
high temperature
synthesis

C chemical ja ja nee 10-15 alles 1'T ja
vapour
composites

C chemical nee ja ja 10-15 alles TT ja
vapour
infiltration

D dippen ja ja ja 0-5 alles / ja
dompelen

D elektroforese ja ja ja ? ? / ja
anodiseren Al203

D PVd en CVD ja ja ja 0 alles / ja
D spuiten of ja ja ja 5-15 alles / ja

sprayen

5. Eigenschappen van keramische Matrix Composieten

Tabel 4. Eigenschappen van keramische Matrix Composiet materialen in vergelijking met metalen
(superlegeringen en intermetallische verbindingen) en monolitisch technische keramiek.

CMC's in vergelijking met CMC's in vergelijking met
superlegeringen en intermetallische monolitisch technische keramiek
verbindingen

— lagere dichtheid
— hogere sterkte/gewicht verhouding
— hogere kostprijs
— betere oxydatieresistentie in lucht

bij temperaturen boven 1000°C
— hogere kuipweerstand
— lagere breukdichtheid
— moeilijker te verbinden
— moeilijker te bewerken
— lagere thermische expansie
— hogere corrosieweerstand

— lagere dichtheid
— hogere dichtheid
— hogere kostprijs
— lagere oxydatieresistentie in lucht

bij temperaturen boven 1000°C
— hogere kuipweerstand
— lagere breukdichtheid
— lagere stijfheid
— ductiliteit
— hogere Weibull modulus
— hogere thermoshock en impact

resistentie
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In kwalitatieve termen zijn de eigenschappen van CMC-materialen ten opzichte
van de meer conventionele materialen slechts globaal weer te geven (tabel 4). Bij
de interpretatie van deze tabel moet rekening worden gehouden met het feit dat
deze slechts geschikt is ten behoeve van een zeer ruwe vergelijking. Op de tabel
zijn zeker uitzonderingen te bedenken waarvoor de weergegeven vergelijking niet
opgaat. Net als bij monolitische technische keramiek geldt dat de materiaal-
eigenschappen afhankelijk zijn van de bereidingsmethode.

De voordelige eigenschappen van CMC's zijn met name de relatief hoge
sterkte/gewicht verhouding, treksterkte en hoge temperatuur eigenschappen. Door
de verhoogde breuktaaiheid vertoont het materiaal over het algemeen een kleinere
spreiding in sterkte in vergelijking met monolitisch keramiek. Immers, catastrofale
breuk wordt niet bepaald door slechts één kritisch defect in het materiaal. CMC
materiaal vertoont een meer plastisch breukgedrag. Monolitisch keramiek heeft een
Weibuil modulus van 6-8 terwijl voor CMC's waardes rond de 30 al worden
gerapporteerd.

Een typisch trek-rek diagram is weergegeven in figuur 4. Na een lineair elastisch
regime breekt een keramisch monoliet catastrofaal. Voor de CMC geldt dat de curve
lineair-elastisch is in het eerste gedeelte wanneer de belasting wordt opgevoerd tot
so waar de matrix gaat scheuren: matrix-micro-scheuring. Toenemende belasting
zal steeds meer kracht overdragen naar de vezels. De CMC vertoont een meer
plastisch gedrag tot op het punt waar de vezels niet langer de belasting aankunnen
en breken. Het belasten van de CMC tot voorbij dit punt zorgt ervoor dat de vezels
uit de matrix worden getrokken.

rek

Figuur 4. Schematische weergave van een typisch trek-rek diagram van een CMC.
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Ook na breuk blijft de CMC component zijn originele vorm behouden en ver-
splintert niet. Dit is een zeer positieve eigenschap omdat bijvoorbeeld bij toepassing
in een gasturbine andere onderdelen dan niet extreem zullen worden beschadigd
bij een plotselinge overbelasting.
In tegenstelling tot brosse keramische monolieten hebben CMC's een grotere
tolerantie voor kerven, scheurtjes en defecten, een verhoogde breuktaaiheid en
breukrek. Deze gewenste materiaaleigenschappen zijn het gevolg van de capaciteit
van het materiaal om spanningen te redistribueren rond concentraties van rekken.
CMC materialen vertonen vaak een anisotroop of orthotroop (eigenschappen
verschillend in 3 loodrechte richtingen) gedrag, dat wil zeggen dat de eigen-
schappen van het materiaal richtingsafhankelijk zijn. Dit is een gevolg van de
oriëntatie van de vezels in het materiaal. Zo heeft een vezelversterkt CMC een
grotere warmtegeleiding in de richting parallel aan de richting van goed
warmtegeleidende vezels in het produkt dan loodrecht op de vezelrichting.
De treksterkte van de CMC is het grootst in de richting waarin de vezels
georiënteerd zijn omdat deze in het algemeen veel beter de trekbelasting kunnen
dragen dan de keramische matrix. Het zal duidelijk zijn dat met dit anisotrope
gedrag in de structurele toepassing rekening dient te worden gehouden.
Bij de constructie met CMC materialen moet echter vooraf duidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen de continu vezelversterkte en de met deeltjes of korte vezels
versterkte keramische matrices. De mechanische modellering en vertaaiings-
mechanismen van beide typen materialen kan namelijk enigszins verschillend zijn.

Een begrip van de breukkarakteristieken van de CMC levert de basis voor de
ontwikkeling van een methodologie om de eigenschappen te karakteriseren en te
voorspellen. In de meeste CMC materialen kan de bestaande LEFM methode
(Lineair Elastic Fracture Mechanics') niet worden toegepast zoals wel het geval is
bij metalen, omdat breuk niet geschiedt door de propagatie van een dominante
enkele scheur. Er moet gebruik worden gemaakt van alternatieven gebaseerd op de
eigenlijke oorzaak van breuk. Een hiervoor meer relevante aanpak is die van de
CDM (Continuum Damage Mechanics) mechanica.
De algemene aanpak is dat vanuit een goede basiskennis van het materiaal en de
op micro-schaal optredende effecten, verkregen vanuit experimenten, wordt
getracht het macro-mechanisch gedrag van een constructie te modelleren.

5.1. Micromechanica

De micromechanica beschrijft op microschaal het gedrag van materialen op basis
van de interacties van de constituenten op een daarvoor karakteristieke schaal

1 Fracture mechanics: de breukmechanica beschrijft het gedrag van een materiaal onder belasting.
Het materiaal bevat een van te voren aangebracht defect.
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(eenheidscel). In dit geval bepalen de eigenschappen van de constituenten zoals de
matrix, de versterkingsfase(n) en de interface en hun hoeveelheden de eigen-
schappen van het composiet. Voorbeelden zijn de elastische constanten, de
thermische eigenschappen, dichtheid en longitudinale sterkte in vezelversterkte
composieten. Micromechanische modellen simuleren lokale spanningen en rekken
tijdens belasting en zijn als zodanig eerste orde benaderingen van het breukgedrag
van CMC's.
Enkele eenvoudige afschattingsregels welke kunnen assisteren bij de bepaling van
enkele composieteigenschappen worden hier nu verder behandeld.

5.1.1. (Thermo)fysische eigenschappen
Voor isotrope materialen (met random georiënteerde vezels bijvoorbeeld) geldt dat
er twee onafhankelijke elastische constanten zijn. Voor het construeren met
isotrope materialen hoeven dus slechts twee van de volgende constanten bekend te
zijn: de Young's modulus E, de dwarscontractiecoëfficiënt v, de afschuifmodulus
G en de bulk modulus K, waarmee de anderen berekend kunnen worden.

E = 3K(l — 2v); G = E / 2(1 + v); K = E / 3(1— 2v); v = E(2G —1) (2)

Bij niet-isotrope materialen dienen er tot 9 verschillende constanten bekend te zijn
om het gedrag te kennen. Dit maakt het modelleren van het materiaalgedrag van
CMC's tot een arbeidsintensieve procedure.
Het wordt dus aanzienlijk veel lastiger voor elk composiet waarin de
vezelversterking afwijkt van een statistische willekeurige oriëntatie. Om te
complexe rekenpartijen te voorkomen wordt in dit onderdeel slechts ingegaan op
unidirectionaal versterkte composieten, waarbij zowel vezel als matrix brosse
elastische materialen zijn.
Deze regels kunnen een eerste indicatie zijn van de maximaal te bereiken
materiaaleigenschappen door het gebruik van een versterkingsfase.

Mengregel
Voor het afschatten van de elastische eigenschappen, de composiet dichtheid en
enkele thermo-fysische en elektrische eigenschappen van een CMC, is de
mengregel (of de rule of mixtures: ROM) het meest eenvoudig. Deze kan worden
gebruikt voor unidirectionaal versterkte keramiek, maar ook voor discontinue
(vezels of deeltjes) versterkte isotrope composieten.
De longitudinale Young's modulus E et voor een (dis)continue vezel of deeltjes
versterkte CMC luidt:

E 1 = E fVf + Em Vm 	(3)
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De transversale Young's modulus Eet voor (dis)continue vezel of deeltjes versterkte
CMC's wordt gegeven door:

Egt = 

[y„,
, Ef ]

(4)

Vf en Vm zijn respectievelijk de volume-fractievezel en matrix en E f en Em zijn
respectievelijk de Young's modulus van de vezel en de matrix in het composiet.
In beide vergelijkingen wordt uitgegaan van 100% parallel georiënteerde continue
vezels of van volledig geïsoleerde deeltjes in de matrix. In de praktijk liggen de
vezels niet allemaal zo netjes in de belastingsrichting waardoor het effect van de
vezel verlaagd wordt en moet E fV I _ in vergelijking 3 worden vermenigvuldigd met
een factor tussen 0 en 1. Ongebonden vezels kunnen worden beschouwd als niet
aanwezige vezels. Vergelijking 3 kan dan worden aangepast door de rechterhand
met een factor EfVf te verminderen. Hierbij stelt Vf de fractie ongebonden vezels
voor.

De volgende vergelijkingen geven een benadering van de CMC-sterkte.

De longitudinale composietsterkte sc1 wordt algemeen gegeven door:

och = d f Vf + 6m Vn, (5)

Hierbij staat ii voor de gemiddelde spanning in de vezel.

Er zijn nu twee situaties te onderscheiden: a. continue vezelversterking en b.
discontinue vezel- (en whisker)versterking.

a. Omdat keramische materialen goed voldoen onder druk- maar relatief zwak zijn
onder trekbelasting is de treksterkte van CMC's een belangrijke materiaalkarak-
teristiek.
Als de vezel en de matrix eenzelfde breukrek hebben, dan is de maximale
longitudinale treksterkte o de continu versterkte CMC te beschrijven als:

ócu = ófu'f + ómuVm (6)

ofu en amu zijn respectievelijk de maximale treksterkte van de vezel en de matrix.
De vezel en matrix hebben echter zelden een gelijke breukrek. De meer realistische
conditie waarbij de vezel een grotere breukrek heeft dan de keramische matrix is
in figuur 5 weergegeven.
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ofu
brosse matrix-

afu

breuk micro-
scheuring
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ófuVf

N

5)
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Emu Efu 0 Vcrit

Vf

Figuur 5. Schematische weergave van trek-rek curves van vezel en matrix en de sterkte van een uni-

directionaal versterkt CMC als functie van de vezelfractie. De condities van enkel en meervoudige
scheurvorming zijn aangegeven, waarbij de breukrek en elasticiteitsmodulus van de matrix kleiner is

dan die van de vezel. Aangenomen is dat V,, + Vf = 1.

Als een composiet wordt belast tot de breukrek van de matrix dan zijn de
spanningen in de twee constituenten vlak voor matrixbreuk gelijk aan:

ómu = EmE mu (7)

en de spanning in het composiet is dan:

6c, bij matrixbreuk = ómuVm + V (8)

waarbij of de spanning is in de vezel corresponderend met de breukrek van de
matrix. Bij een vezelfractie kleiner dan VCrit zullen de vezels niet in staat zijn de
belasting te dragen en het composiet zal falen zodra de matrix breekt. De CMC
breukspanning wordt dan gegeven door vergelijking 8. Boven de kritische vezel-
fractie zullen de vezels de belasting dragen na matrix breuk en de uiteindelijke
maximale CMC sterkte is:

G. = GfuVf (9)

b. De longitudinale CMC sterkte voor korte vezelversterking is afhankelijk van de
exacte lengte van de vezels. De waarde van de gemiddelde vezelspanning 6f is
afhankelijk van de spanningsopbouw in de vezeluiteinden. Zijn de vezels korter
dan 1 crit, een kritische lengte, dan is de belastingsoverdracht niet optimaal. Effecten
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van de uiteinden van de vezels spelen dan een rol, omdat deze de maximale
belasting niet kunnen dragen.
De kritische vezellengte is dus een belangrijke materiaalparameter die afgeschat
dient te worden alvorens met de vervaardiging van CMC's wordt begonnen. Deze
voorspelt immers de minimale lengte van de vezel die benodigd is om een optimaal
gebruik van de versterking te waarborgen vanuit theoretisch oogpunt. Uiteraard
bepaalt deze ook de meest geschikte bereidingsmethode van de CMC, omdat niet
alle technieken geschikt zijn voor de inbouw van alle vezellengten. De l elt [ml,
welke geen intrinsieke materiaaleigenschap is maar afhankelijk van het
matrixmateriaal, is gegeven als:

'crit = 
d f

G
fu (10)

Zti

waarbij Ti de afschuifsterkte van het vezel/matrix-grensvlak (interface) en is gelijk
aan tp waar de glijwrijving is van het vezel/matrix-interface en p de radiale druk
op de vezels als gevolg van een verschil in krimp tussen vezel en matrix of als
gevolg van een mechanische wrijving aan het interface. Uit vergelijking 10 blijkt
dat als de elasticiteitsmodulus van de vezel wordt vergroot, dan wordt l erit groter,
immers, o ffu = Effof/Ee.
Over het algemeen kan de sterkte van de CMC worden benaderd door aan te nemen
dat de matrix plastisch is en de korte vezel elastisch. Het verschil tussen een
plastische en elastische matrix is namelijk in dit geval maar klein en de eerste
benadering levert veel simpelere vergelijkingen. Er zijn 3 gevallen te onder-
scheiden. Voor een korte vezel met totale lengte 1 en aannemende dat Vm = 1 — Vf
met andere woorden de composiet bevat geen porositeit, geldt:

1. 1 <1  crit • • 6^ _ 
Til Vf + om (1— Vf ) (1 la)

f

Deze situatie (vergelijking I) is voor te stellen door een krijtje dat te kort is om
voldoende grip op het krijtje te kunnen krijgen. Wordt aan het krijtje getrokken dan
zal deze wegslippen door gebrek aan grip. Is deze echter lang genoeg, dan zal het
krijtje kunnen worden gebroken en in een keramische matrix, dus kunnen bijdragen
aan het dragen van de krachten welke op de matrix worden uitgeoefend. In
vergelijking II wordt deze laatste situatie beschreven.
In het midden van de vezel is de piekspanning gelijk aan de maximale
vezelspanning o = Eluf/Ec.

11. l=l o — Tilc"t f+0 
(1 

—V 1crit •• c — d f m( f) ( lb)
f

Een grotere bijdrage van de vezels wordt beschreven door vergelijking III:

III. 1 > 1
0c =O V 

1 -1
+o (1 - V) ( ic)

4 Hb. Technische materialen mei 1995



Keramische Matrix Composieten 8050-25

Naarmate de vezels langer zijn neemt de gemiddelde sterkte van de composiet toe,
tot tenslotte de sterkte voor continue versterkte composieten wordt bereikt.

Thermische spanningen als gevolg van uitzettingscoëfficiënt verschillen
De versterking en de keramische matrix hebben over het algemeen een andere
elasticiteitsmodulus en uitzettingscoëfficiënt. Door deze twee verschillende
materialen met elkaar te combineren zal een spanningsopbouw in de (dis)continue
vezel en matrix het resultaat zijn. De grootte van de restspanningen zijn afhankelijk
van de temperatuur van de bereiding van de composiet en de toepassings-
temperatuur. Er zijn twee gevallen te onderscheiden namelijk a m > a f of af > am
waarbij af de uitzettingscoëfficiënt van de vezel in longitudinale richting is. In het
eerste geval zal, bij een gelijke stijfheid van vezel en matrix, na afkoelen van
processing Tpr naar kamertemperatuur of gebruikstemperatuur T

use de matrix onder
een (positieve) trekspanning komen te staan, omdat de vezel in longitudinale
richting sterker krimpt dan de matrix. In het tegenovergestelde geval zal de matrix
onder een (negatieve) drukspanning komen te staan. Dit heeft een gunstig effect op
het materiaal omdat introductie van verdere scheuren hierdoor wordt bemoeilijkt
en de al bestaande scheurtjes worden dichtgedrukt. Bovendien staat er dan een
trekspanning loodrecht op het grensvlak en dit bevordert pullout, waarbij het veel
energie absorbeert.
Uitgedrukt in een formule is de thermische spanning in de unidirectionaal versterkte
matrix m, 6m :

A. 6th = E
fVf (am — a f ) (Tpr — Tuse)

(12)
1 +Vf(

	

	

(

— 1J
m

Voor deeltjes versterkte CMC's wordt de relatie gegeven door:

B. o th =
(am = ap ) (

T
pr
 — 

Tuse) (13a)
P [(1 +Vm) /2Ea,1+[(1-2Vp)/EpI  

waarbij o de radiale en tangentiale spanning in het deeltje p voorstelt. Hierbij
wordt aangenomen dat er een enkel bolvormig deeltje in een oneindige matrix
aanwezig is, waarbij in het deeltje een gelijke hydrostatische radiale (rad) en
tangentiale (tan) spanningscomponent ontstaat. De corresponderende thermische
spanning in de matrix is een functie van r, de straal van het bolvormige deeltje en
x, de radiale afstand tot het deeltje en wordt gegeven door:

= /r 3th = th tth I r ) (
rad = —26 m,tan — 6 IV J 136)
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Voor versterking geldt ook hier dat een drukspanning in de matrix gunstig is en
daarom dat a > am . Immers, een drukspanning in het deeltje veroorzaakt een
radiale drukspanning in de keramische matrix.

5.1.2. Grensvlak vezel-matrix
De eigenschappen van het vezel/matrix grensvlak zijn belangrijk voor het mecha-
nische gedrag van het composiet produkt. Dit is met name van belang voor continue
vezelversterkte keramiek.
In eerste instantie beschouwen we een brosse (elastische) versterking in een brosse
matrix.
Als een CMC-materiaal wordt belast zal allereerst de matrix scheuren (zogenaamd
matrix-microscheuring). Deze microscheurtjes kunnen grotere scheuren blokkeren
verder te groeien. Bij verder toenemende trekbelasting zal de groeiende scheur een
vezel tegenkomen en afbuigen langs het vezel/matrix grensvlak indien deze zwak
is. De breuk plant zich dan voort langs het vezel/matrix grensvlak. Met andere
woorden de hechting tussen vezel en matrix dient gering te zijn (figuur 6). Een
chemisch gebonden vezel en matrix is desastreus voor de mechanische eigen-
schappen. Een geïntroduceerde scheur loopt dan door de matrix en door de vezel.
De CMC vertoont een bros gedrag.
Is de hechting echter uitsluitend gebaseerd op een fysische binding (Van der Waals
krachten) of een mechanische (wrijving) dan worden de vezels nadat ze gebroken
zijn, uit de matrix getrokken. Hierdoor wordt er veel breukenergie geabsorbeerd
en treedt er een vertaaiing op.
Ditzelfde hierboven beschreven vertaaiingsconcept vindt ook plaats bij deeltjes
versterking alhoewel hier pullout uiteraard niet kan optreden.

vezel

ÏHT
matrix

sterke
interface

(a)

zwakke
interface

(b)

Figuur 6. Schematische weergave van de scheur in (a), een perfect gebonden vezel/matrix
combinatie en (b), een vezel/matrix interface met een zwakke binding.
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De voorwaarde waaronder pullout danwel vezelbreuk plaatsvindt, wordt bepaald
door 'debonding' of delaminatie tussen de vezel en de matrix aan de interface. `He
and Hutchinson' hebben dit gedrag gemodelleerd. Een vereenvoudigd model, voor
een composiet opgebouwd uit een isotrope vezel in een isotrope matrix, is door
`Cook and Gordon' gegeven. Het resultaat is weergegeven in figuur 7 waar de
verhouding van breukenergie aan het vezel/matrix grensvlak G i en de breukenergie
van de vezel G f is uitgezet tegen de `mismatch' van de elasticiteitsmoduli van vezel
en matrix b. Het verschil in elasticiteit tussen vezel en matrix veroorzaakt
afschuiving van de scheuroppervlakken en resulteert in een `mixed-mode'
spanningstoestand in de nabijheid van een scheurtip waarbij zowel trek- als
afschuifspanningen zijn betrokken. Dit betekent in praktische zin dat in plaats van
een simpele één parameter beschrijving van de kritische spanningsintensiteitsfactor
K Ic ook wel breuktaaiheid genoemd, een meer complexe vergelijking noodzakelijk
is om de situatie te kunnen beschrijven. Deze parameter is dus een schaal
afhankelijke parameter en geen materiaalgrootheid.

E1—E2

E 1 + E2

1.0
met É= 1 — 

v2

w v = Poisson ratio

0.5 vezelbreuk
Interface

0

debon,ding

—1.0 —0.5 0 0.5 1.0

Figuur 7. Schematische weergave van de binding tussen vezel en matrix als functie van
elasticiteits `mismatch' /3 en G./Gj.

Om een geringe hechting tussen vezel en matrix te waarborgen worden vaak zachte
koolstof of boornitride coatings van circa 100 tot 500 nm dikte toegepast op de
continue vezels. Hiervoor is de CVD methode zeer geschikt.
Een groot voordeel van deze coatings is dat ze naast het voorkomen van een
chemische binding tussen vezel en matrix ook de juist compliantie bezitten.
Uitzettingscoëfficiëntverschillen tussen vezel en matrix welke kunnen leiden tot
een klemmende druk van de matrix om de vezel kan door de interface coating
worden opgevangen. Bovendien kan de coating lokale spanningsconcentraties bij
een scheurfront absorberen.
Een nadeel van deze coatings is het feit dat de huidige coatings (C, BN) slecht
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oxydatie-resistent zijn bij temperaturen boven 1000°C. Een (tijdelijke) oplossing
van dat probleem wordt verkregen door een seal-coating over het gehele gerede
produkt aan te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld de neuskegel van de Space shuttle
welke van koolstof versterkt koolstof is vervaardigd voorzien van een SiC met
daarop een glasvormende (Si0 2) coating, die bij hoge temperaturen vervloeid en
de ontstane scheurtjes in het SiC opvult. Dit mechanisme werkt echter maar voor
een korte tijd.
Het wegoxyderen van de coating op de vezel is op zich niet zo'n groot probleem
indien de ruwheid van het vezeloppervlak voldoende groot is om de afschuiving
van de vezel uit de matrix te belemmeren. In het geval van Nicalon vezelversterkt
SiC is het werkelijke probleem dat de vezel door de weggeoxydeerde beschermende
coating oxydeert. De ruimte tussen vezel en matrix vult zich met het brosse Si02
en degradeert de eigenschappen van de CMC sterk. Er zijn verschillende concepten
in ontwikkeling om het hoofd te kunnen bieden aan dit probleem namelijk door de
ontwikkeling van poreuze coatings, multilagen en metaalcoatings met hoge
compliantie.
Voor een brosse matrix met een ductiele versterking is echter een ander grensvlak
benodigd. Hiervoor geldt dat het (metaal) deeltje of vezel sterk gebonden moet zijn
met de matrix, echter zonder dat daartussen een brosse diffusielaag aanwezig is.
Dit betekent dat de metaal vezels of deeltjes kleiner moeten zijn dan een kritische
afmeting waarbij thermische spanningen, als gevolg van uitzettingscoëfficiënt-
verschillen, voldoende groot worden om scheuren te introduceren.

5.2. Macromechanica

Het CMC materiaalgedrag hangt af van veel factoren. De macromechanica
voorspelt het materiaalgedrag door de composiet te beschouwen als een homogeen
materiaal. De eigenschappen van de constituenten zijn slechts gemiddelde
schijnbare eigenschappen. Belangrijk voor de mechanische CMC eigenschappen
zijn de staat en eigenschappen van de versterkingsfase, de matrix en de grenslaag
daartussen. Tevens zijn de structurele factoren zoals periodiciteit en architectuur
van belang. Eigenschappen zoals breuktaaiheid, vermoeiing en transversale sterkte
zijn moeilijk te voorspellen als gevolg van complexe versterking/versterking en
versterking/matrix interacties.
Voor de beschrijving van de thermo-fysische eigenschappen van continu vezel
versterkte composieten zijn enkele macromechanische laminaatmodellen ont-
wikkeld welke afkomstig zijn uit de PMC technologie. Deze laminaatmodellen zijn
handig bij de ontwikkeling van CMC's en geven inzicht in de benodigde oriëntatie
van de vezels in een 2D composietstructuur teneinde een eigenschap in een
bepaalde richting te creëren.
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5.2.1. Breuktaaiheid
De diverse vertaaiingsmechanismen en het karakteristieke gedrag van de CMC
onder bepaalde condities zijn samengevat in tabel 5.

Tabel 5. Samenvatting van constitutief gedrag van een composiet met brosse vezel
in een brosse matrix.

Criterium/dimensie Versterking Gedrag/karakteristiek

kritische dimensie deeltjes straal
kritische dimensie plaatjes oppervlakte
kritische dimensie (dis)continue vezel lengte of aspect ratio
vezelgehalte <V continue vezel CMC breekt bij matrix breuk
vezelgehalte <ri t continue vezel vezels dragen belasting na

matrix breuk
vezellengte < ICf1t discontinue vezel geen effect van de vezels op

de CMC sterkte
vezellengte > Ier ;, discontinue vezel optimaal effect van de vezels op

de CMC sterkte
vezelbuigstraal < Rmi (dis)continue vezel vezelbreuk
vezelbuigstraal > R jn (dis)continue vezel vezel kan gebogen worden

zonder schade
G i/G f < 0.25; b = 0 (dis)continue vezel afbuiging scheur langs interface
G i/G, > 0.25; b = 0 (dis)continue vezel vezelbreuk

Kritisch voor de succesvolle vertaaiing van keramiek is de toestand van de inter-
face. Bij vezelversterkte keramiek met keramische of koolstof vezels zijn de
belangrijkste energie-absorberende mechanismen die bijdragen aan de verhoogde
plasticiteit: scheurafbuiging en vezelpullout. De mogelijke vertaaiingsmechanis-
men van de diverse composiet systemen met een keramische brosse matrix zijn
weergegeven in tabel 6.

Tabel 6. Bijdrage van vertaaiingsmechanismen in verschillende CMC's.

Mechanisme Deeltjes Deeltjes Discontinue Continue
bros ductiel brosse vezels brosse vezels

scheurafbuiging XX X XX XX
scheuroverbrugging X X X
matrix drukspanning X X X X
matrix microscheuring X X X
transformatievertaaiing XX
pullout X XX
plastische vervorming
van de versterkingsfase XX

Toevoeging van ductiele metaaldeeltjes of vezels leidt slechts tot vertaaiing indien
de metaaldeeltjes plastisch kunnen deformeren. Wanneer een scheur het
metaal/keramiek grensvlak bereikt veroorzaakt het verschil tussen de deformatie-
capaciteit van het ductiele deeltje en de brosse matrix dat de scheur lokaal wordt
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afgestopt; de scheursegmenten worden gedwongen om het deeltje heen te buigen,
waarbij de scheur wordt overbrugd door de rekkende deeltjes. De condities waaraan
moet worden voldaan om dit effect te doen optreden zijn:
1. het deeltje moet de scheur aantrekken, met andere woorden de elasticiteits-

modulus van het deeltje moet groter zijn dan van de keramische matrix, en
II. het deeltje en de matrix moeten sterk gebonden zijn.

5.3. Construeren met keramische Matrix Composieten

Voor de beschrijving en voorspelling van het gedrag van een CMC component in
een constructie is een grondige kennis van het systeem onontbeerlijk. De
eigenschappen van CMC's zijn sterk afhankelijk van diverse intrinsieke en
extrinsieke factoren en de gebruikte produktiemethode (figuur 8).
Zelfs indien alle factoren bekend zijn, zal met de huidige mechanische modellen
een goede vertaling van materiaal- naar produktgedrag vooralsnog een moeilijke
zaak zijn. Vezelversterkt materiaal is nagenoeg altijd anisotroop of orthotroop van
aard. De beschrijving van complex geweven vezels of stapeling van vezelmatten
met diverse weefpatronen is buitengewoon moeilijk. Veel universiteiten en
onderzoeksgroepen in met name Frankrijk en de VS zijn echter met verdere
verfijning van de modellen bezig.
Een continue koppeling tussen experimenten en mechanische analyse bij CMC
materialen is belangrijker dan ooit. Experimentele aanpak is gebaseerd op een
iteratief proces van prototype ontwikkeling en op grote schaal testen. De verkregen
resultaten kunnen dan direct worden teruggekoppeld naar het model.

Het CMC produktgedrag concept (figuur 8) verschuift over de tijdas, naarmate het
materiaal langer onder spanning wordt belast, bijvoorbeeld als gevolg van kruip of
chemische effecten van de toepassingatmosfeer. Schade analyse met behulp van
niet-destructieve methodes zoals al bij PMC's en MMC's als functie van
bedrijfstijd wordt toegepast, bijvoorbeeld bij de inspectie van helikopterbladen, is
daarbij een belangrijke vinger aan de pols wat betreft de materiaalgedrag op langere
termijn als gevolg van veroudering.
Spreiding van materiaaleigenschappen in het produkt, in batches en tussen batches
is een belangrijk gegeven in de produktie en toepassing van materialen. Een goede
controleerbaarheid van het produktieproces is uiteraard van groot belang.

Ontwerp criterium: matrix micro-scheuring
Een mogelijk ontwerperiterium van een CMC-component, bestaande uit elastische
vezels in een elastische matrix, kan bijvoorbeeld de CMC sterkte zijn waarbij de
matrix begint te scheuren (waarbij matrix micro-scheuring optreedt). Deze sterkte
is voor hoge temperatuur toepassing in de aanwezigheid van zuurstof het
waarschijnlijke ontwerperiterium. De microscheuren stellen de oxydatiegevoelige
vezelcoating bloot aan de omgevingsatmosfeer. Een geringe vermoeiingsweer-

4 Hb. Technische materialen mei 1995



Keramische Matrix Composieten 8050-31

Vervaardigingsproces
— procescondities
— chemische samenstelling produkt
— reproduceerbaarheid

tijd
CMC \
produkt
gedrag

extrinsieke intrinsieke materiaaleigenschappen:
materiaaleigenschappen: — eigenschappen van de matrix
—verbinding met omgeving —eigenschappen van de
— condities en atmosfeer versterkingsfase
— produktgeometrie — eigenschappen van de interface
— belastingssituatie — versterkingsgehalte en oriëntatie

— porositeit en defecten
— restspanningstoestand

Figuur 8. Schematische weergave van het onwikkelingsconcept van CMC produkten voor
specifieke toepassingen.

stand is hiervan het gevolg en falen onvermijdelijk, tenzij een afdoende bescher-
mende coating aanwezig is over de totale component.
Het zogenaamde Aveston, Cooper en Kelly (ACK) model voorspelt de lineair
elastische relatie tussen de breuksterkte van de unidirectionaal versterkte brosse
matrix juist voordat deze begint te scheuren, de elastische vezel en de composiet
parameters onder trekbelasting en wordt gegeven door:

i

6 _ E 
12Z i Ym Efuf 3 14c,bijmatrixbreuk e E

c Em rfVm ( )

Hierbij geldt dat e> £m, rf de straal, y de breukenergie van de matrix, T i de
afschuifspanning aan het vezel/matrix grensvlak.
Uit deze relatie blijkt dat een grote sterkte wordt bereikt door een grote hoeveelheid
vezels in te bouwen met een kleine diameter en hoge stijfheid.

6. Toepassingen keramische Matrix Composieten

Waarom CMC's nog zo weinig worden toegepast heeft vele oorzaken. Allereerst
zijn CMC's relatief nieuwe materialen en nog onbekend in Nederland en
daarbuiten, zeker voor wat betreft (lange duur) materiaal-karakteristieken. Boven-
dien zijn R&D activiteiten op het gebied van keramische vezels, preform en CMC
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bereiding in Nederland nog zeer gering. Er zijn nog niet voldoende produktiecentra
in Nederland en wereldwijd van sterke hoge temperatuur bestendige vezels
bijvoorbeeld. Kruip en rekristallisatie in de vezels zijn bekende verschijnselen bij
het gebruik van met name continue vezels boven 1200°C en dit beperkt de
inzetbaarheid van het CMC produkt. Een oxydatiebestendige interfacecoating is
noodzakelijk om CMC produkten te vervaardigen voor toepassing in oxyderende
omstandigheden bij hoge temperatuur.
Toch wordt nog te weinig beseft dat veel keramiek in wezen een CMC is en veel
dichter bij ons staat dan vaak wordt gedacht.
Voor CMC produkten zijn zeer veel toepassingen denkbaar. Deze zijn in te delen
naar de functie van het CMC produkt of de CMC component (tabel 7).

Tabel 7. Potentiële en industrieel toegepaste applicaties van CMC componenten.

CMC functie Voorbeelden van toepassingen

mechanisch vezelversterkt sanitair en tegels, constructie materiaal, turbine onderdelen,
pantserplaat, kleppen en klepzittingen, zuigers van pompen en motoren,
pomp-afdichtingen, matrijzen, kleppen en turborotoren van dieselmotoren,
verbrandingskamers van motoren, snijgereedschappen, remplaten van
automobielen en vliegtuigen, lagers.

thermisch ovenisolatie en hitte- en vuurbestendige wanden, gietvormen en matrijzen,
panelen van warmtewisselaars, ovenhulpgereedschappen, ovenplaten en
tegels, stralingsbranders, brandermonden en -buizen.

nucleair en tegels voor wanden van kernreactoren, pantserplaat, remkleppen van
militair straaljager en raketmotoren.

ruimtevaart neuskegel van de Space-Shuttle, hete structuren van raketten en reentry
hitteschilden.

optisch satellietspiegels, infra-rood-reflectoren, spiegelsubstraten en laserholtes

elektrisch IC-substraten, verwarmingselementen, isolatoren en microgolf-materialen.
en magnetisch

(bio)chemisch heet-gas filters en filters voor vloeibare metalen, membranen, dragers voor
katalysatoren, warmtewisselaars en bio-keramisch bot, heupgewrichten en
andere biomedische componenten.

Het toepassingsgebied van keramische matrix composieten is zeer breed.
Met name worden deze materialen toegepast in structureel hoge temperatuur
toepassingen, daar waar een monolitisch materiaal een te geringe treksterkte en
weerstand tegen stootbelasting, temperatuur-wisselbestendigheid en/of betrouw-
baarheid heeft.
Alhoewel het potentieel van CMC's hoog te noemen is zal het naar verwachting
op zijn minst nog enkele jaren duren voordat CMC's op verschillende terreinen
zullen worden toegepast.
Een voorbeeld van een grote schaal toepassing van een CMC produkt in onder
andere Nederland is het volgende. Vele tonnen TiB 2 poeder worden gebruikt bij de
produktie van metallisatie boten (TiB,-AIN-BN composiet). Deze boten worden
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verhit tot 1500°C en gebruikt voor de verdamping van aluminium als dunne laag,
bijvoorbeeld op condensator folies. Naast een specifieke elektrische geleiding is
een hoge temperatuurwisselbestendigheid voor deze toepassing van groot belang.

Ontwikkelingen in het onderzoek van CMC's
In de R&D-wereld is het onderzoek momenteel gericht op de volgende aspecten:
— door combinatie van nano- en micro-composiet technologie wordt getracht de

eigenschappen van keramische materialen nog verder te verbeteren;
— geschikte combinaties van versterking en keramische matrix zullen worden

geselecteerd en onderzocht;
— goedkope en snelle produktieprocessen voor verlaging van CMC kostprijs;
— ontwikkeling van lage-temperatuur produktieprocessen voor complexe CMC

produkt geometriën;
— ontwikkeling van goedkope vezels, met goede hoge temperatuur eigen-

schappen, kruip- en oxydatieresistentie;
— ontwikkeling van een goed hoge temperatuur (met name oxydatie) bestendig

interface coating-materiaal;
— modelleren van de mechanische en (thenno)fysische eigenschappen van CMC

materialen;
— ontwikkeling van niet-destructieve karakterisatie methodes voor CMC mate-

rialen zoals bijvoorbeeld tomografie.

Nadat vertrouwen in CMC materialen is gewekt in de ruimtevaart en militaire
toepassingen zullen CMC's breder worden toegepast. Uiteraard is hierbij produktie
op grote schaal belangrijk om de kostprijs van het produkt te reduceren.
Het voordeel, in meer algemene zin, te behalen door het gebruik van CMC's in
plaats van monolitisch keramische produkten is tweeledig. Het kan de levensduur
van bestaande produkten verhogen of het gebruik van CMC's creëert nieuwe
toepassingsmogelijkheden.
Het eerste geval is eenvoudig voor te stellen. Door inbouw van vezels in porseleinen
serviesgoed kan de levensduur worden verlengd. De kans op breuk wordt immers
kleiner. Bio-keramisch materiaal kan als botvervangend middel worden gebruikt
indien de breuktaaiheid wordt verhoogd. Hiermee kan keramiek corrosiegevoelige
metalen protheses vervangen, welke laatste bovendien onvoldoende biocompatibel
zijn.
De grootste toepassingsmogelijkheden van CMC materialen met een technisch
keramische matrix worden echter vertegenwoordigd door het tweede geval.
Bestaande materiaalproblemen kunnen worden opgelost omdat CMC-materiaal
beschikbaar komt met nieuwe eigenschappen. Een voorbeeld is de neuskegel van
de Space shuttle waarvoor geen alternatief materiaal bestond dat zowel hoge
temperatuur als thermische en mechanische wisselbelasting aankon. We spreken
voor deze toepassing van zogenaamde 'enabling' materialen. Slechts met deze
materialen kan de toepassing worden gerealiseerd.
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Economische voordelen van het gebruik of produceren van CMC materialen in één
van beide bovenstaande gevallen is het meest voor de hand liggend in het geval
van discontinue of in-situ versterking. In deze gevallen kan gebruik worden
gemaakt van bestaande vormgevings- en verdichtingsmethodes van keramische
produkten. Afgezien van de ontwikkelingskosten om de CMC-materiaaleigen-
schappen te optimaliseren voor de specifieke toepassing zijn de meerkosten van
het produkt slechts die van de versterkingsfase (tabel 5) of een verandering aan het
consolidatie of sinterproces. De verhoging van de kostprijs is in dit geval slechts
gering terwijl er veelal belangrijke eigenschapverbeteringen of legio nieuwe
toepassingen tegenover staan.

Continue versterking heeft de grootste potentie voor de verbetering van hoge-
temperatuur eigenschappen (> 1000°C) van structurele keramische materialen.
Voornamelijk in een omgeving waar de CMC component wordt blootgesteld aan
dynamische belasting, zoals bijvoorbeeld als rotor in een turbine of als klep van
een dieselmotor.
De kostprijs van continue versterkte CMC produkten is in het algemeen hoger dan
van discontinue versterkte, omdat de schadegevoelige vezels in het eerste geval tot
een preform moeten worden verwerkt en omdat bestaande produktietechnieken of
niet geschikt zijn of wezenlijk andere proces-omstandigheden behoeven.
Het zal duidelijk zijn dat voor elke specifieke toepassing de meerwaarde (standtijd,
gebruiksmogelijkheden, reparatiemogelijkheden, servicebehoefte enzovoort) van
het CMC produkt moet worden vergeleken met de eventueel verhoogde kostprijs.
Deze vergelijking is niet eenvoudig te maken. De prijs van het produkt is sterk
afhankelijk van de afmetingen, de vorm, de zuiverheid, porositeit en de
produktiehoeveelheid.
Slechts een zeer globale vergelijking lijkt mogelijk. We gaan hierbij uit van een
toepassing in een turbine (hitteschild of turbinewiel bijvoorbeeld). Materiaal-
mogelijkheden voor deze hoge-temperatuurtoepassing (gezien de mechanische
belasting en thermoshock) zijn dan onder andere Haynes 230 (superlegering),
monolitisch SiC en SiC vezelversterkt SiC. Heet geperst monolithisch SiC kost als
plaat (met een gewicht van 1,7 kg) van 200*200* 13 mm 3 bij een afname van vijf
platen f 1000,- per plaat (Gimex). Dezelfde plaat vervaardigd met behulp van CVI
van SiC/SiC CMC materiaal (1,3 kg) kost f 6500,- (MAN Technologie AG).
Uitgevoerd in Haynes 230 kost de plaat f 750,- (Merrem André de la Porte) en
weegt 4,8 kg. De CMC plaat (vervaardigd door middel van CVI) is dus momenteel
(prijs 1995) ruim negen maal zo duur in vergelijking met de superlegering. Deze
kostprijsverhoging moet worden vergeleken met de meerwaarde van het produkt
indien voor de CMC plaat wordt gekozen. Om enkele voorbeelden te noemen: het
turbinewiel uitgevoerd in het CMC materiaal kan worden toegepast bij hogere
temperaturen, is beter bestand tegen abrasieve deeltjes, oxydatie en corrosie, is een
factor 3,7 lichter en kan mede daardoor sneller roteren en levert dus meer
rendement.

4 Hb. Technische materialen mei 1995



Keramische Matrix Composieten 8050-35

CMC markt in de Verenigde Staten
De CMC markt in de VS [ref. 10, 111 is al veel verder ontwikkeld in vergelijking
met de Europese.
De prijzen van CMC produkten in de VS variëren sterk. Relatief goedkoop zijn
aluminiumoxide (Al 203 ) en silicium nitride (Si 3N4) Matrix Composieten voor
f 80/kg. In de VS zijn meer dan 50 merendeels grote bedrijven bezig met R&D en
produktie van vezels, whiskers en CMC's als leveranciers, ontwikkelaars en
producenten. Ontwikkelde markten voor CMC materialen zijn die van gereed-
schappen, slijtageonderhevige onderdelen en enkele ruimtevaart toepassingen.
Voor 1990 werd de totale VS markt voor CMC's geschat op $131 miljoen, wat
overeenkomt met 230 ton. In het jaar 2000 wordt de markt op $509 miljoen geschat
en 920 ton en wordt een groei verwacht van 1990 tot het jaar 2000 van 14,6% per
jaar van 131 naar 509 miljoen US dollar. Vezelversterkt keramiek groeit in die tien
jaar naar verwachting 25%. CMC applicatie in motoren en turbines (voornamelijk
Si 3N4 matrixcomposieten) zal de grootste groei van jaarlijks 28% doormaken van
$14 miljoen in 1995 tot $47 miljoen in het jaar 2000.

Afsluitend en resumerend kan worden gesteld dat CMC materialen grote potentie
hebben in velerlei applicaties. Grotere toepassing en produktie in Nederland begint
met het op kleine schaal aantonen van de meerwaarde die deze materialen bieden
boven mogelijk andere conventionele materialen. Dit resulteert naar verwachting
in een toename van de vraag naar CMC produkten, een stimulering van de produktie
en een verdere toename van het vertrouwen en gebruik van CMC materialen.
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