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Hva er keramer?









Keramer er uorganiske, ikke-metalliske materialer som er dannet ved
sammenpressing av ett eller flere elementer. I naturen finner vi
keramer som sand og stein.
Når vi bruker ordet keram i teknisk sammenheng, tenker vi på
materialer som er videreutviklet fra naturlige keramer. Ordet
keramikos kommer fra gresk og betyr brent stoff. Det indikerer at
framstillingen skjer ved høy temperatur.
Keramene har kovalent binding, ionebinding eller begge. Derfor har
keramene liten elektrisk ledningsevne. Fordi bindingene er sterke,
har keramiske materialer høyt smeltepunkt, stor hardhet og høy
styrke under trykk.
Fordi keramene er porøse, tåler de ikke strekk og har liten
varmeledningsevne.
Keramene er svært følsomme for sprø brudd. Selv mikroskopiske
defekter vokser raskt til kritisk størrelse og fører til brudd. Partikler
kan bedre bruddseigheten
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Tradisjonelle keramer


Tradisjonelle keramer har vært laget i
tusener av år, og blir framstilt fremdeles.
Eksempler på slike keramer er glass,
porselen, teglstein, betong, og keramikk.
Leire er utgangspunktet for mange
tradisjonelle keramer. Leire består for det
meste av aluminiumoksid. Sand, som er
utgangspunktet for glass, er
silisiumdioksid mens keramiske fliser og
murstein er magnesium-silisiumoksid.
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Moderne keramer


Moderne keramer er
blandingsmaterialer
som blir framstilt ved
sammenpressing av
pulver under høy
temperatur, såkalt
sintring. Moderne
keramer brukes i
elektronikkindustrien, i
skjærende verktøy og til
mekaniske produkter
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Maskinering og
verktøymaterialer
Med maskinering mener vi all sponskjæring av
metaller. Det kan være dreiing, fresing, boring,
høvling og sliping.
Sponskjærende verktøy må tåle høye temperaturer
og svært høye belastninger
 Verktøystål
 Hurtigstål (HSS)
 Hardmetaller
 Keramiske skjær
 Kombinasjonsmaterialer
6
24.04.2014

Framstilling av maskinaksel
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Dreiing






Arbeidsstykket roterer,
verktøyet utfører
rettlinjet matebevegelse
Vi kan dreie i
lengseretningen, i plan,
vi kan dreie spor, ulike
former og vi kan slå
gjenger
Viberasjoner kan skape
problemer, særlig ved
dreiing av lange aksler
og tynne rør
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Dreiebenk






Manuell dreibenk
type Motron. (Foto:
Rune Orderløkken)
Benken er egnet til
stykkproduksjon av
smådeler
Kan slå alle typer
gjenger
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4-akset CNC-benk
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Fresing
Verktøyet roterer,
bordet sørger for
matebevegelsen
 Freser har normalt
3 akser
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Boring
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Aksel til vindmølle i grovdreid
utførelse


Akselen, som er
6 m lang, ble
fidreid utvendig
på Rainpower
på Sørumsand.
Toleransekravet
var d = 300 h6
(Foto: Rune Orderløkken,
tillatelse til å bruke bildet er gitt
av Rainpower)
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Aksel til minikraftverk oppspent
i dreibenk
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Offshoredel i rustfritt stål
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Fresing av aksel til Pelton
vannkraftturbin
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Eksempler på moderne keramer












Aluminiumoksid (Al2O3) blir brukt i en rekke elektroniske
produkter og til deler som skal tåle høye temperaturer og
trykk.
Silisiumkarbid (SiC) tåler ekstremt høye temperaturer og blir
brukt som belegg på andre materialer som blir brukt under
ekstremt høy temperatur. SiC blir også brukt som
slipemateriale.
Silisiumoksid (SiO2) er den viktigste komponenten i glass.
Kubisk bornitrid brukes som belegg på hardmetallskjær til
dreiing og fresing.
Titanoksid (TiO2) brukes i hvitmaling og i solkremer til
beskytte mot uv-stråling
Zirkonoksid finnes i oksygenmålere i bilers eksossystem.
Diamant (C) brukes i slipemidler
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Keramiske skjær - hardmetall
I Tyskland ble det i 1937 presentert et nytt
materiale som kanskje kunne erstatte hurtigstål i
dreie-, bore, frese og prosesser. Materialet ble kalt
skjærkeramer. Den viktigste bestanddelen var
aluminiumoksid, Al203. Keramene hadde svært
høy varmebestandighet og slitasjefasthet, men de
var sprø og gikk lett i stykker. Det knyttet seg
store forhåpninger til materialet, men det var
vanskelig å få det harde oksidet tilstrekkelig seigt.
Først etter den andre verdenskrigen ble det vanlig
å bruke keramiske materialer i sponskjærende
operasjoner i verkstedindustrien. For å gjøre
materialene mindre sprø, ble de harde keramene
sintret sammen med en mykere grunnmasse slik at
det oppstod et tofaset materiale. Keramene, som
altså er den ene fasen, blir kalt hardemner, og
utgjør 70 – 90 %. Grunnmassen blir kalt
bindemiddel og utgjør mellom 10 og 30 %.
Keramene i moderne hardmetaller er
wolframkarbid, titankarbid, tantalkarbid og
niobkarbid. Som bindemiddel brukes kobolt og
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hardmetall.

Sintring av hardmetall








Hardmetall består av harde
metallkarbider i en mykere
metallisk grunnmasse
Eksempel: Wolframkarbider i
kobolt
Først lages et keramisk pulver
Deretter tilsettes tilsatsstoffer
som kan være metaller
Blandingen forpresses til riktig
form
Selve sintringen foregår ved
høyt trykk og høy temperatur
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Belagte hardmetallskjær






Seighet og slitestyrke står ofte i motsetning til hverandre. Et arbeid med å forene
seighet med slitestyrke resulterte i de belagte hardmetallskjærene som ble lansert i
1969. Ved å belegge de nokså seige hardmetallene, for eksempel med et svært tynt lag
av et slitesterkt materiale, for eksempel TiC, TiN eller Al2O3, greide en å øke både
seighet og slitestyrke. I denne sammenhengen betyr "seighet" og "slitestyrke" for en
skjæregg evnen til å motstå brudd og avflisinger og evnen til å motstå slitasjen som
kommer under drift ved høye trykk og temperaturer. Belagte hardmetallskjær har et
mye bredere bruksområde enn de konvensjonelle skjærene. Utviklingen går mot svært
universelle, brede sorter som dekker store områder.
Belegningsteknikken utvikler seg raskt og nå arbeider man med forskjellige enkel, dobbel- eller trippelbelegninger, som belegning med titankarbid og aluminiumoksid på
wolframkarbid og belegning med kubisk bornitrid eller diamant på wolframkarbid.
Belegning i sjikt er det siste trinnet i tilvirkningskjeden, det vil si etter at platene er
sintret, slipt og tromlet. Belegningen skjer med CVD-teknikk (Chemical Vapour
Deposition) ved ca. 1000 C. Til tross for de svært tynne sjiktene kan yteevnen ved
skjærende bearbeiding øke med flere hundre prosent sammenlignet med ikke-belagt
hardmetall. Sjiktbelegningen gjør at skjærkreftene blir mindre. Det resulterer i lavere
temperatur i kontaktsonen mellom verktøyet og emnet. Enda en effekt er at det
temperaturstabile sjiktet utgjør en diffusjonssperre mellom sponkomponentene og
bindefasen til hardmetallet. Dette har igjen en positiv virkning på slitasjen på
verktøymaterialet.
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Maskinering av aluminium og stål
Dreiing av aluminium skjer i standard
dreiebenker ved høy hastighet. På grunn av
E-modulen må lange deler støttes
 Aluminium freses med hardmetallfreser
 Stål dreies og freses stort sett med
hardmetall
 Keramisk skjær velges til stål der
maskinen er stabil og emnet er homogent.
Ikke til aluminium
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Diamant






Det hardeste materialet vi kjenner er diamant.
Diamant består, i likhet med grafitt, av rent karbon.
Men mens grafitt er holdt sammen av svake van der
Waal-bindinger, har diamanter sterke kovalente
bindinger.
De naturlige diamantene har forskjellige størrelser og
er mer verdifulle jo større de er. For tekniske formål
bruker en vanligvis bare små diamanter
Små diamanter kan også tilvirkes. Teknikken krever
høy temperatur og svært høyt trykk. Alle tilvirkede
diamanter går til industriell bruk.
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Diamanter brukt i skjærteknikken
I skjærteknikken brukes diamant der det kreves
fine flater, for eksempel valser til papirmaskiner,
ved dreiing og fresing i ikke jernbaserte
materialer, som slipekorn bundet i metallskiver
og som skjerpingsverktøy for keramiske
slipeskiver.
 Brukt som skjærmateriale har diamant visse
ulemper. Diamant kan omdannes til kull ved
temperaturer over 750-850 °C. I tillegg er
diamanter svært sprø.
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Bruk av PCD




Diamantpulver og sintrede plater av
polykrystallinsk diamant, PCD, som loddes fast på
verktøyholderen, brukes som belegg på
hardmetallverktøy
Overgang til bearbeiding med PCD i stedet for
hardmetall fører til at en kan benytte høyere
skjærhastigheter. Det innebærer at
verktøymaskinene bør være utrustet med høye
maks omdreiningstall. Dessuten bør de ha god
nøyaktighet og stabilitet. Ved høye hastigheter er
det viktig at roterende verktøy er dynamisk
utbalanserte. PCD brukes i dag til dreiing, boring
og fresing.
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Materialer som er velegnet for
bearbeiding med PCD












Aluminiumlegeringer
Magnesiumlegeringer
Kobberlegeringer
Sinklegeringer
Manganlegeringer
Hardmetall
Forskjellige typer av plast som termoplast, herdet
plast, glass- og karbonfiberarmert plast
Keramer
Grafitt
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Kubisk bornitrid




Kubisk bornitrid, CBN (Cubic Boron Nitride), er det nest
hardeste materialet vi kjenner til. Det brukes i slipeskiver der
det kan erstatte oksidkeramer, og som belegg på
hardmetallskjær. Et tynt sjikt av bornitrid på et underlag av
hardmetall, gir et emne der hardheten til bornitrid er
kombinert med seigheten til hardmetallet. Et verktøy
tilvirkes ved at råemnet blir loddet fast på et vendeskjær eller
dreiestål og slipes til ønsket form. I tillegg finnes det
vendeskjær der hele oversiden er belagt med bornitrid.
Skjæregger av bornitrid kommer best til sin rett ved
bearbeiding av harde materialer. De krever en viss
minimumshardhet på arbeidsmaterialet. Er dette for mykt,
slites skjæreggen svært raskt. Tendensen er at slitasjen på
verktøyet avtar, jo hardere arbeidsmaterialet er. Det finnes
ikke noen entydig forklaring på dette fenomenet i dag.
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Bruksområder for kubisk bornitrid






En av mest interessante egenskaper til bornitrid er evnen det
har til å generere svært fine flater. Vi kan dreie til en
overflatefinhet på Ra = 0,4 mm. Dette, i kombinasjon med
bornitridets evne til å bearbeide svært harde
arbeidsmaterialer, gjør at dreiing med bornitrid er et
alternativ til sliping, til tross for den svært høye prisen på
bornitridegger.
Eksempler på materialer som kan bearbeides med bornitrid,
er herdede jernbaserte legeringer som herdet støpejern,
høylegert verktøystål og martensittiske rustfritt stål. Også
varmebestandige materialer, såkalte superlegeringer, kan
bearbeides med egger av bornitrid.
Dreiing er det klart dominerende bruksområdet for bornitrid,
men materialet kan også brukes både til fresing.
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Framstilling av keramiske
produkter
Høy smeltetemperatur gjør det
vanskelig å framstille deler av
keramiske materialer ved støping.
Derfor blir slike deler framstilt ved
sintring. Utgangspunktet for prosessen
er et keramisk pulver. Pulveret blir
eventuelt blandet sammen med
tilsettingsstoffer før det blir forpresset
til omtrentlig form. Det forpressede
emnet blir deretter forsintret. Etter en
ompressing til endelig form blir emnet
sintret ved høy temperatur i en
beskyttelsesgass.
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Tennplugg


I tennplugger til
bilmotorer må
elektroden isoleres med
et materiale som tåler
forbrenningstemperaturen inne i
forbrenningskammeret
til motoren. Et sintret
keramisk materiale som
består av
aluminiumoksid med
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