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Inhoud presentatie

• Ceratec (kort)
• Inleiding keramiek
• Eigenschappen keramiek
• Toepassingen (nadruk hoog temperatuur)
• Conclusies



Profiel  Ceratec
• Opgericht in 1983

• Standaardproducten (o.a. precisiekogels)

• Maatwerk voor klant-specifieke toepassingen                                                   

• Probleemanalyse, ontwikkeling, haalbaarheidstudie

• Van prototypen tot middelgrote series (duizenden)

• Eigen bewerking (conventioneel/CNC)



Definitie

• Materiaalsoort zoals kunststoffen of metalen

• Anorganisch (dus niet uit levende organismen) 

• Vaste stof

• Niet-metallisch (geen metaalverbindingen)

• Ion- of covalente bindingen

• Eigenschappen na sinteren

Stabiele zout…..



Indeling naar chemische samenstelling

• Silicaten (Staal)
Porselein, steatiet, cordiriet, mulliet

• Oxydische keramieken (RVS)
Aluminiumoxide, zirkoonoxide

• Niet-oxydische keramieken (Superlegering)
Siliciumcarbide- en nitride, boorcarbide en –nitride,  
aluminiumnitride



Alternatief volkeramiek; deklaag

• Typen: opgedampt: pvd-cvd (zeer dun)
opgespoten: thermal (dik)
diffusie: chromeren/boreren

• Alleen plaatselijk

• Goedkoper maar minder duurzaam

• Denk aan ei-effect

•Volkeramiek duurzamer; beter bestendig
tegen hoge temperaturen en corrosie



Volkeramiek; poreus of dicht

Poreus
• Open, niet gasdicht
• Mechanisch zwakker
• Geschikt als warmte-isolator
• Vochtopname
• Bestendiger tegen thermoshock

Dicht
• Keramiek meer geschikt als constructiemateriaal
(cursus gaat uit van dichte keramieksoorten).

• Poreuziteit is in dicht keramiek meestal ongewenst!



Vormgevingsprocessen
• Bijv. Persen, gieten etc.
• Alleen efficient bij grote aantallen (> 1000 stuks)

Groen bewerking
• Keramiek is nog niet gesinterd
• Met hardmetaal snel te bewerken

Hardbewerking (na vormgeving/sinteren)
• Bewerken uit volmateriaal (half product)
• Indien kleinere aantallen en bij hoge nauwkeurigheid

Produktie van keramiek



POEDER 
↓ malen, mengen

VORMGEVING
↓ persen, extrusie, gieten, sproeidrogen

GROENE FASE 
↓ groen bewerken, sinter voorbehandeling

SINTEREN 
↓ krimp!!!  14-21%

NABEWERKING
↓ hardbewerken, monteren

EINDPRODUCT

Vormgevingsprocessen



type keramiek Sintertemperatuur

porselein ca 1300°C

steatiet ca 1300°C

cordiriet 1350 - 1400°C

aluminiumoxide 1600 - 1800°C

Siliciumcarbide ca 1900°C

Siliciumnitride ca 1700°C

Sintertemperaturen
���� Bepaalt mede temperatuurbestedigheid…



Chemisch bestendigElektrische isolator / 
Geleider
1016 / 0,1 Ω.cm

Technische 
keramiek

Inert

Hoge stijfheid
450  GPa

Hard
3800 HV

Warmte isolator / 
Geleider

2,5 / 180 W/m.K

Extreem 
hittebestendig

2600 ˚C

Slijtvast

Laag gewicht
2,05 g/cm3

Druksterk
3500 MPa

Lage uitzetting
0 10-6/K



Eigenschappen keramiek/metaal



Eigenschappen keramiek



Vormgevingsprocessen & 
eigenschappen



Hard

• op diamant na het is keramiek het hardste materiaal wat e r is

• dus slijt nauwelijks

• belangrijk bij processen die veel slijtage geven

Pas op met hoe harder hoe slijtvaster….



Hard ���� slijtvast



Laag gewicht

• 3x lichter dan staal

• dus weinig gewicht

• belangrijk als je iets wil laten bewegen, belasting en 
energieverbruik zijn lager



Laag gewicht ���� draaiende/bewegende delen



Hoge stijfheid

• 2x stijver dan staal

• dus minder vervorming bij belasting

• belangrijk bij processen die heel precies moeten verlope n



Hoge stijfheid ���� nauwkeurig



Hoge druksterkte

• 4x beter dan die van gehard staal

• dus minder snel stuk bij hoge drukbelasting

• belangrijk als je iets zwaar wil belasten



Hoge druksterkte ���� kogels; zwaar belastbaar



Chemisch inert/bestendig

• keramiek roest niet of nauwelijks

• keramiek is lichaamsvriendelijk

• dus goed te gebruiken onder chemisch agressieve
omstandigheden of in het lichaam



Chemisch inert ���� lichaamsvriendelijk



Goede of slechte warmtegeider

• warmtegeleider; bijna zo goed als koper

• slechte geleider; zoals titaan/kunststof

• dus goed te gebruiken als je warmte wil afvoeren of juist wi l
isoleren



Goede warmtegeider ���� heat sink

Bron; Ceramtec



Temperatuurbestendig

• keramiek heeft een relatief lage uitzettingscoëfficïent,  
- problematisch bij combinatie met niet-keramiek
- voordeel/nadeel in proces

• Sommige eigenschappen veranderen onder hoge temperatuur
- elektrische isolator kan (half)geleider worden of ione n
geleiden

• Hou rekening met het verschil in weerstand tegen thermos hock



Temperatuurbestendig

Tot 2600 graden Celcius; staal gaat maar tot 1000 grade n Celcius
- oxidische keramieksoorten zijn oxidatiebestendig
- niet-oxidische keramieksoorten zijn lager inzetbaar,
samenstelling kan echter een rol spelen (sinterhulpmiddel )

- inerte atmosfeer/ vacuum geeft betere resultaten



Temperatuurbestendig

• Veel eigenschappen blijven onder hoge temperatuur gelijk
- sterktes blijven gehandhaafd
- geen/minder uitgloeiverschijnselen/korrelgroei
- minder gevoelig voor kruip
- goede of slechte warmtegeleiding uitbuiten
- pas op met zuivere waterdamp…. (watercorrosie)

���� dus goed te gebruiken voor processen onder hoge temperature n





Temperatuurbestendig ���� blijft heel

Ovenbouw/metallurgie

• kroezen
• vuurvaste stenen (ovenbouw)

• ovenbuizen/thermokoppelbuizen
• gietmallen



Temperatuurbestendig ���� blijft heel

Lucht-/ruimtevaart

• bekleding
• verbrandingsruimte

• warmtewisselaar
• sensoren

•gasmotoren (schoepen)



Temperatuurbestendig ���� blijft heel

Automotive

• zuigers
• kleppen

• lasgereedschap
• katalysator/roetfilter



Temperatuurbestendig ���� blijft heel

Procesindustrie

• doseerkleppen
• afsluiters
• nozzles
• ferrules

• lageringen
• hoogtemperatuursmeermiddelen







Succesvol toepassen van keramiek:

Engineering / Ontwikkeling/ Materiaalkeuze

VerbindingstechnologieBewerkingstechnologie



Op welk moment keramiek toepassen?

• Indien minimaal twee van de typerende eigenschappen van
toepassing zijn; dus bijvoorbeeld hoge temperatuur en ve el
slijtage

• Bij een unieke combinatie; elektrische isolator/warmteg eleider,
dit kan met geen enkel ander materiaal!

• Als je een korte standtijd hebt (weken/maanden)

• Als je extreme omstandigheden hebt

• Bij hoogtemperatuurtoepassingen; keramiekselectie is kritisch!


