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Hva er kompositt

“A composite is a material made from two or 
more different materials that, when combined, 
are stronger than those individual materials by 
themselves.” - http://compositeslab.com/

● Fibre-reinforced plastic (FRP) (also called fiber-
reinforced polymer) is a composite material 
made of a polymer matrix reinforced with fibres

http://compositeslab.com/


  

Vanlige fibre å bruke i kompositt

● Glass
● Carbon 
● Aramid
● Basalt
● Kevlar

● Brukes ofte i sandwich konstruksjoner med 
honeycomb eller andre distanse materialer 



  

Konstruksjon
● Flere lag 

lamineres 
sammen

● Forskjellige 
egenskaper 
kombineres

● Retning på 
lagene er viktig



  

Konstruksjon Dynamic WT9

● Angir hvordan forskjellige deler av skroget er 
bygget opp



  

Konstruksjon Dynamic WT9

● Laminat plan 
som viser hva 
laminatet 
består av



  

Vedlikehold

● Selve kompositten er vedlikeholdsfri, men:
– Krakkelering i lakk/gelcoat kan gå ned i laminat 

og svekke dette, så vedlikehold av overflaten 
er viktig (polering/voks)

– En del kompositter er hygroskopiske (dvs de 
suger vann). Kan medføre endring av CG, 
soppangrep, i ekstreme tilfeller frostskader 

–



  

Skader

● Bulker, delaminering, hull, sprekker, rifter
– Ikke synlige skader

● Flere måter å oppdage skader:
– Visuelt

– Tappe test

– Ultralyd

– Røntgen

● Skader deles opp i 4 kategorier
– Fra kun overflate uten laminat skader til 

alvorlige/strukturelle skader



  

Skade 
eksempler



  

Så ut som en liten ripe I lakken, men hadde revet opp laminatet



  



  



  



  

Reparasjoner

● Ikke gjør det uten utdanning og trening...
● Feil reparasjon kan medføre nye feil som er 

vanskelige å oppdage (bruddsoner ol)
● Følg instruksjoner i håndbøkene

– Epoxy system

– Laminat plan

● Alle flytyper er forskjellige
● HMS!!



  

Reparasjoner (Dynamic)



  

Kompositt slutt

Nå litt om canopy/plexi    



  

Canopy

● Beskytte oss mot vær 
og vind

● Må behandles riktig for 
å vare og ha god utsikt

● Laget av 
plexiglass/lexan

● Riper lett, sprekker ved 
feilbelastning, blir sprø 
i kulde



  

Vedlikehold

● Må vaskes ofte (og riktig)
● Må poleres, og beskyttes
● Sprekker må stoppbores
● Kan slipes dersom sikten begynner å bli dårlig

– Sees best ved motlys landinger...



  

OBS

● Tåler ikke sykliske belastninger, f.eks sugekopp 
til kamerafeste



  

Stressprekker

● Oppstår typisk rundt luftevinduet
– Uvante/ubetenksomme løfter canopy ved å løfte 

I vindusåpningen

Må 
stoppbores 
asap



  

Reparere sprekker

● Ikke noe å prøve på uten å 
øve seg først

● Kanter må skråfreses

● Større hull fylles med 
tilpasset bit av plexi

● Lim tilpasset plexi fyller 
sprekkene. 

● Limet kryper betydelig noe 
som kan medføre nye 
sprekker

● Etter herding slipes og 
poleres området



  

          Reparere sprekker

● En reparasjon vil 
aldri kunne bli 
usynlig

● Trening er 
nødvendig



  

Slipe riper

● Trening er et must
● Canopy til en ASK21 = 40.000kr uten 

montering... 



  

Slipe riper

● Slip over større 
flate enn bare 
ripene.

● Ikke begynn med 
grovere papir enn 
nødvendig

● 500, 800, 1000 
tørrslip

● 1500, 2000, 2500 
våtslip



  

Slipe riper

● Fortsett opp til 4000 
med våtslip

● Deretter flere steg 
med poleringsmiddel 
tilpasset plexiglass



  

Polere riper

● Illustrasjoner fra Mirka kompendium om å 
slipe plexiglass



  

Daglig vedlikehold

● Rengjøre med rene(!) fuktige kluter, bomull eller 
microfiber. 

● Pusseskinn er ok, men skyll ofte, og ikke bruk 
for mange ganger

● ALDRI vask en canopy med svamp...
● Beskytt med egnede midler f.eks Plexus
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