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Om vi kunde öka medeltemperaturen i världens alla jetmotorer med en enda grad 
Celsius, skulle bränslebesparingen i sig själv vara värd över sju miljarder kronor per år. 
Om en bilmotor kunde konstrueras av ett riktigt temperaturtolerant material, skulle den 
behöva mindre bränsle och dess kylsystem skulle dessutom kunna plockas bort. Detta skulle 
innebära en stor viktminskning, vilket i sig själv är enormt bränslebesparande!

Detta kan förklaras med hjälp av termodynamik; den s.k. verkningsgraden hos en 
bränsleförbrännande motor är direkt proportionell mot temperaturen i motorn. Ju högre 
temperatur desto mer effektiv förbränning, d.v.s. desto fler mil per liter. De motorer som 
används inom flyg- och rymdindustrin idag arbetar inte under högre temperaturer än de gör av 
en enkel anledning: det finns inga material som skulle klara av sådana påfrestningar under 
sådan hetta!

Idag används bränslet hydrazin i många typer av rymdmotorer, men bl.a. miljökrav och 
hanteringskostnader har lett fram till att ett nytt raketbränsle tagits fram. Det nya, ”gröna” 
bränslet är enklare, renare och billigare att använda och det innehåller mer energi. Problemet 
är att det brinner med ännu högre temperatur och är ännu mer korrosivt (d.v.s. kemiskt 
aggressivt) än hydrazin. Idag används s.k. superlegeringar i jetmotorer och andra områden 
med extrema temperaturer. Dessa är speciellt utformade metallegeringar, framtagna för denna 
typ av tillämpningar. Ändå är det få, om någon, som kan arbeta och/eller bära laster vid 
temperaturer över 1000°C. För att kunna konstruera hetare motorer blir man bli tvungen att 
använda en helt annan typ av material, nämligen keramer.

Keramer är en materialklass av kristallina material, t.ex. oxider, karbider och nitrider. De är 
väldigt hårda, rostar aldrig och angrips nästan inte alls av kemiska ämnen som syror och 
salter. Dessutom är keramer extremt värmetåliga. Tyvärr har de även många nackdelar: de 
spricker väldigt lätt, t.ex. om de kyls ned snabbt eller om de utsätts för stötar. Även hårdheten, 
som gör att materialet motstår nötning väldigt bra, kan vara en nackdel: det blir ju nästan helt 
omöjligt att forma och bearbeta. Inom rymd- och flygbranschen är det här med bearbetbarhet 
extra viktigt. Det krävs mycket stor noggrannhet vad gäller mått och form. För ett föremål 
som ska vistas i rymden är det också mycket viktigt att materialet tål både extrem kyla och 
extrem hetta, men även många och snabba växlingar däremellan.

De nya s.k. MAX-fas materialen skulle kunna vara en lösning. MAX-faserna är keramer; de 
är värmetåliga och hårda men kan bearbetas och tål värmechocker lika bra som metaller. De 
leder elektricitet och värme bättre än många metaller men är lika motståndskraftiga mot 
frätning och korrosion som andra keramer. Ti3SiC2 är den MAX-fasen som man idag vet mest 
om, den är kan tillverkas av relativt billiga råvaror och används redan idag som ytbeläggning i 
t.ex. kontakter eftersom den tål nötning så bra och leder elektricitet.

Forskningen på Ti3SiC2 vid LTU finansieras av den nationella forskarskolan i rymdteknik. 
Syftet med forskningen är att finna en effektiv framställningsmetod för Ti3SiC2 som kan 
anpassas till industriell produktion (f.n. finns Ti3SiC2 kommersiellt endast i form av tunna 
filmer). Vi hoppas även kunna beskriva de kemiska reaktioner och processer som skapar 
Ti3SiC2 och hur man som materialingenjör kan påverka och ”designa” detta material.


