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INNLEDNING 
 

- Keramikk (av gresk keramos, leire) 

Fellesbetegnelsen for produkter fremstilt av masser som inneholder leirer eller leirlignende materialer. 

De blir holdbare ved sintring (brenning). 

 

- Keramer er per definisjon ikke-organiske, ikke-metalliske materialer. 

De formes til produkter før eller under høytemperaturreaksjoner (over 5000C). 

 

- Keramer består av forbindelser mellom metallatomer og ikke metallatomer. 

 

- Keramer omfatter flere av de eldste materialene som menneskene har tatt i brukt. 

Eksempler er stein, krustøy, glass, murstein og betong. 

 

- Bruken av de tekniske keramer (høyytelses keramer) utgjør en liten andel i forhold til de andre materialgruppene. 

Forventes å øke, i fly-, romfarts- og bilindustrien. 

 

- Keramer er av interesse når temperaturbestandige, korrosjonsbestandige, slitasjebestandige og/eller ha lavt vekt er viktig. 

 

 
Undergrupper av keramer. 
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STRUKTUR 
 

- Keramer har enten ioniske eller kovalente bindinger. 

- Atomene sitter godt fast i bestemte posisjoner i forhold til hverandre. 

- Flyting kan ikke skje på samme måte som hos metallene. 

- Molekyler beveger seg ikke for å ta opp lastpåvirkninger som i polymerene. 

- Keramene er derfor sterkere og hardere enn metallene. 

- De har høyere smeltepunkt og elastisitetsmodul 

- De har lavere termisk utvidelse og lavere reaktivitet. 

 - De er sprøe. 

 

- De «klassiske» keramene er fremstilt av råmaterialer som kaolin, kvarts, feltspat osv. og hører til silikatkeramikken. 

 

- Industrikeramikken er for det meste materialer basert på syntetisk fremstilte oksider, karbider, nitrider osv. 

Eksempler: Aluminiumsoksid, sinkoksid, silisiumkarbid og silisiumnitrid. 

 

- Det finnes både krystallinske (eks. Glass) og ikke-kystallinske (eks. Zirkonia) keramer og kombinasjoner av disse. 

- De krystallinske keramene har kornstruktur og kan endres med forskjellige tilsatser. 

 

- Keramlegeringene har flere forskjellige faser. 

- Dette og fremstillingsprosessen påvirker materialets egenskaper. 

- Keramene kan derfor tilpasses til mange ulike anvendelser. 
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Keramenes strukturoppbygning. 
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EGENSKAPER 
 

- Egenskapene til keramene referer ikke til bestemte standarder og spesifikasjoner i samme grad som for metallene. 

 

- Når vi f.eks. refererer til ”Alumina2”, må vi være klar over at dette ikke er ett materiale, men en gruppe hvor tilsetninger,  

 materialblandinger, tetthet og varmebehandling gir utslag på egenskapene. 

 

type 

høy-ytelses 

keramer 

Pris 

 

 

[kr/tonn] 

Egen- 

vekt 

 

[g/cm3] 

Elast- 

isitets- 

modul 

[GPa] 

Trykk-

fasthet 

 

[MPa] 

Bøye 

fasthet 

 

[MPa] 

Weibull- 

modulus 

Brudd-

seighet 

para-meter 

[MPaml/2] 

Smelte/ 

mykning 

temp. 

[0C] 

Termisk 

konduk-

tivitet 

[Wm-1K-1] 

Termisk 

utvidelse 

 

[m/K] 

Termisk 

sjokk-

motstand 

[K] 

Diamant 4 x 106 3,52 1050 5000 - 

 

- - 70 1,2 1000  

Alumina 60 3,9 380 3000 300- 

400 

10 3-5 2050 

(l 200) 

25,6 8,5 150 

Silisium-

karbid 

150 3,2 410 2000 200- 

500 

10 - 2840 84 4,3 300 

Silisium-

karbid 

3,5-10 3.2 

 

310 

 

1200 300 

-850 

- 4 1900 17 3,2 500 

Zirkonia*) 300 5,6 200 2000 200 

-500 

10-21 4-12 2570 1,5 8 500 

Sialon - 3,2 300 2000 500 

-830 

15 5 - 20-25 3,2 510 

*) Delvis stabilisert 5% Ca0 

Veiledende egenskaper for noen høy-ytelses keramer. 
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Ved hjelp av tabellen kan vi plukke ut noen av de mest karakteristiske egenskaper for keramene: 

- Densiteten er lav, rundt 2 - 3 g/cm3. 

- Flytestyrken er lav, de fleste har Re under 170MPa. 

- Trykkfastheten er 3 - 5 ganger større enn strekkfastheten 

- Stivheten er høy, E-modulen ligger rundt 300 - 400GPa. 

- Hardheten er høy, mellom 1 000 - 3 000Vickers (HV). 

 

De termiske egenskapene er spesielle: 

 

- Høyt smeltepunkt opptil og over 2 0000C (høyere enn hos de fleste metaller). 

- Høy sigemotstand (som er en funksjon av smeltepunktstemperaturen).  

- Termisk utvidelse varierer nokså mye. 

- Termisk sjokkmotstand for vanlig glass er relativt lav. 

Eksempel: Bunnen i en glassflaske kan falle ut når vi prøver å fylle kaldt vann på en varm glassflaske. 

- Termisk sjokkmotstand bedre for høyytelses keramer. 

- Termisk konduktivitet varierer mye. 

Noen egner seg som isolasjonsmateriale, andre har svært god varmeledningsevne. 
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EGENSKAPER 

 

 

KERAMER 

 

METALLER 

TERMISK UTVIDELSE   

DUKTILITET   

TETTHET (SPESIFIK VEKT)   

TERM. KONDUKTIVITET    

ELEKTRISK KONDKTVTET    

HØYTEMPERATURFASTHET   

KORROSJONSRESISTENS   

SLITASJERESISTENS   

HARDHET   

 = TENDENS MOT HØYERE VERDIER 

= TENDENS MOT LAVERE VERDIER 

 

Sammenligning av egenskapene til keramer og metaller. 

Mens de fysiske og kjemiske egenskapene er avhengig av bindingstypen, så er de mekaniske egenskapene avhengig av 

strukturen. 
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UNDERGRUPPER AV KERAMER 
 

Leirematerialer 
 

- Tradisjonelt kjøkkentøy, fliser, murstein, takstein, drensrør og baderomsmøbler. 

Anvendes i store mengder. Produksjonsprosessen er nesten den samme som for 2000år siden. 

 

Glass 
 

- Glassene er amorfe materialer basert på silika (SiO2). 

- Blandet med alkalisk oksid og forskjellige tilsetninger for å påvirke mykningspunkt, farge, lys og andre egenskaper. 

- Det finnes over 50 000 glassoppskrifter fordelt på flere glassfamilier. 

- Karakteristiske egenskaper er: Gjennomsiktighet, hardhet og stivhet ved romtemperatur og evne til plastisk bearbeiding ved 

høyere temperatur. 
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Høyytelses keramer 
 

- Benyttes p.g.a. egenskaper som varme-, slitasje- og korrosjonsmotstandighet, og optiske, elektriske og magnetiske. 

 

- Materialene er på vei inn i b1.a. bilmotorer, flymotorer og varmevekslere. 

- Prisen er ennå nokså høy, og bruksområdene er derfor i små komponenter. 

Eksempler på bruk: Belegg på turbolader-rotorer, stempelringer og sylinder-innlegg 

 

- Betegnes også som «avanserte keramer». 

Sammenlignet med de andre keramene, er sprøheten begrenset eller kontrollert. 

 

- Keramene er sprø av natur p.g.a. atombindingene. 

- Sprekker eller andre defekter vil gi lokale spenningskonsentrasjoner rundt defektene. 

- De lokale spenningene kan overskride det atombindingene tåler og gi et sprøtt brudd. 

I metaller kan vi akseptere større defekter. 

Strukturen flyter før sprekkene begynner å vokse. 

 

- Tradisjonelle keramer, stentøy, porselen, etc. er vanligvis fulle av porer og defekter fra 

    tilvirknings- og fremstillingsprosessene. 

Defektene varierer mye i størrelse. 

Det kan være vanskelig å forutsi hvor stor belastning enhver komponent vil tåle. 
 

 

Potensielle 

anvendelsesområder for 

keramer i 

 turbo-dieselmotoren. 

 

 



 

Ceramics (lectures notes) 

Henning Johansen ©                                            side 9 

- For å lage tekniske komponenter av keramer med egenskaper som vi kan forutsi, må vi ha bedre kontroll med defektene i  

 materialet.  

 

- Det krever en nøye kvalitetskontroll fra råmaterialet til det ferdige produkt. 

 

- Weibull modulus er oppgitt som en egenskapsparameter på datablad for keramer. 

En statistisk parameter som uttrykker sannsynligheten for at en prøvekomponent tåler en bestemt last pr. materialvolum enhet. 

Jo lavere verdi, jo større sannsynlighet er det for å finne defekter i materialet. 

De beste keramene har Weibull modulus-verdier i området 20 - 30. 

Vanlig stentøy har en verdi på rundt 5, og metallene ligger på rundt 50. 

 

- Sannsynligheten for å finne en større defekt i en komponent øker i forhold til volumet av materialet. 

En stor komponent er mer utsatt for brudd enn en mindre. 

Det er derfor nødvendig å ta hensyn til både Weibull modulus og volum av materialet i komponenten når vi skal vurdere 

påliteligheten. 

 

 

Eksempler på høyytelses keramer: 
 

Alumina 

- Trolig den mest velutviklede høyytelses keram i dag. 

- Er tilgjengelig under forskjellige handelsnavn. 

- Inneholder ca. 85 - 90% A12O3. Resten er SiO2, MgO og tilsetninger som påvirker formbarhet og sintring. 

- Brukes p.g.a. den høye hardheten og slitasjebestandighet. 

- Begrenset bruk p.g.a. termiske sjokkmotstand.  
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Zirkonia 

- Zirkonia (ZrO2) har smeltepunkt på rundt 26800C. 

- Er allotropisk. Det er monoklint til ca. 11700C, tetragonalt mellom 11700C og 23700C, og kubisk over 23700C. 

- Kan derfor lage ”seige” keramer: 

- Det er mulig å undertrykke omvandlinger ved legeringsteknikk. 

- Det er 3 - 4% volumforskjell mellom tetragonal og monoklin struktur. 

 

- Mulig å fremstille et keramisk materiale som er mindre følsomt overfor defekter (Transformation Toughening). 

zirkonia styrket på denne måten betegnes Partially Stabilised Zirkonia, PSZ. 

Weibull modulus ca. 30, og bruddseigheten 12 - 15MPam1/2. 

PSZ e r halvparten så hardt som alumina og silisiumkarbid. 

 

- PSZ til produkter som pumpe- og ventildeler, knusere, tann- og hofteproteser. 

 

Materialer → 

↓ Fysikalske egenskaper 

Zirconia 

ZrO2 

Grått støpejern 

 

Aluminium 

Al 

Densitet (g/cm3) 5,8 7.25 2,7 

Young's modulus (GPa) 200 120 70 

Varmeledningsevne (W/mK) 2,5 58 220 

Utvidelseskoeffisient (1/K·lO6) 10 10,5 23,8 

Bøyefasthet (MPa) 500 250-600 100-6001) 
1) Strekkfasthet 

Fysikalske egenskaper til Zr02, Grått støpejern og Al. 

 

 

 

 

 

 



 

Ceramics (lectures notes) 

Henning Johansen ©                                            side 11 

Silisiumnitrid 

- Silisiumnitrid (Si3N4) ofte omtalt som ”porøst” eller ”tett”. 

 

- Porøsitet er et resultat av fremstillingsprosess. 

- Styrken er lavere i den porøse formen. 

- Fordel, krymper lite under produksjonen, muliggjør en høyere dimensjonsnøyaktighet. 

- Anvendelsesområder er dyser og trakter i forbindelse med metallsmelting. 

 

- Tett silisiumnitrid benyttes et bindemiddel som hjelper til ved sintringen. 

- Gir høyere tetthet og styrke. 

- Ulemper er dårlig dimensjonskontroll og øvre brukstemperaturen kan være begrenset av bindemiddelet. 

- Sammen med silisiumkarbid, prøves nå ”tett” silisiumnitrid til ulike anvendelser i bilmotorer og i gassturbindeler. 

 

Sialoner 

- Sialon betegnes som en legering av alumina (A1203) i silisiumnitrid (Si3N4). 

 

- Fordelen med disse materialene er en god kombinasjon av hardhet, slitasjebestandighet og varmebestandighet. 

 

- Typiske anvendelsesområder er i skjærende verktøy og i enkelte motor- og turbindeler. 

 

 

 

Sprøheten hos keramene er en av de største hindringer for økt bruk i flere produkter. 

 

I nye seig-keramer er det søkt å vanskeliggjøre sprekkveksten ved hjelp av tilsetninger i grunnmaterialet. 

Disse fordeler spenningene vekk fra sprekkfronten. 

Virkemåten kan sammenlignes med å prøve å knekke sjokolade tilsatt rosiner. 

 

Forventes at det utviklet keramer med bedret seighet, trolig «keram-baserte kompositter». 
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Glasskeramer 
 

- Formbarheten til glass er god, det kan oppnås fine dimensjonstoleranser. 

 

- Et glasskeram, med gode egenskaper som kan skreddersys til ulike formålkan oppnås ved: 

- Å tilsette titanoksid (TiO2) som kimdanner 

- Å utsette glasskomponenten for passende varmebehandling 

Vi oppnår en krystallinitetsgrad opp mot 95%. 

 

- Termisk utvidelse kan tilpasses metallene. 

 

- Eksempler på bruk er komfyrtopper og rakettradomer. 
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Sement og betong 
 

- Sement er finpulverisert og blandet kalk, stein, leire, skifer, sandstein, kvarts og feltspat. 

Sammen med vann herdner det til en hard masse. 

 

- Betong er en blanding av sement, sand, vann og stein. 

Bindemiddelet i betong er altså sement. 

 

- Betong kan motstå veldig stort trykk, mens strekkfastheten er lav. 

Det er ca. 20 ganger vanskeligere å presse sammen et betongstykke enn å brekke det i stykker. 

 

- Strekkstyrken økes ved å armere betong med stål. 

 

- Betong og jern utvider seg like mye ved oppvarming, sprekkdannelse ikke problem. 

 

- Betongens kjemiske egenskaper beskytter stålet mot korrosjon. 

 

- Typiske anvendelser for betong: 

I bygninger, rør, broer, veier, damanlegg og understell til offshoreplattformer. 

 

- Betong er enkelt å fremstille og har tatt opp konkurransen med metallene og plastene til bruk i mindre gjenstander. 

- Nye anvendelsesområder for betong (i Storbritannia og Frankrike) 

Skilt på bussholdeplasser, portaler, lyktestolper og veiskilt. 
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PRODUKSJON AV KERAMKOMPONENTER 
 

- Tilvirkningen gjøres i to hovedtrinn: 

1 ”sandkake-stadium” hvor råmaterialene presses til ønsket form (såkalt ”grønn” tilstand). 

2 Brenning til et endelig keramisk produkt. 

 

- Etter brenningen er videre bearbeiding begrenset til sliping med diamant. 

 

- Råstoffene er lett tilgjengelige. 

 

- Produksjonsprosessen setter begrensninger til produktets utforming. 

Mest for å forhindre at det faller sammen i ”grønn” tilstand. 

 

 

 



 

Ceramics (lectures notes) 

Henning Johansen ©                                            side 15 

- Utgangspunktet er pulver. 

- Ingrediensene med kontrollert partikkelstørrelse blandes 

  i et ønsket forhold sammen med et binde-/smøremiddel. 

- Blandingen formes enten ved pressing i en form eller 

  ved ekstrudering. Kalt ”grønt” produkt. 

- En eventuell bearbeiding bør gjøres i dette stadiet, 

  mens egenskapene ennå kan påvirkes. 

  De egenskapene som produktet nå har, kan sammen-  

  lignes med egenskapene til sandkaker, eller til keramikk 

  på dreieskivestadiet. 

  - Alternativ metode for å nå dette stadium, er å bruke en 

    velling. 

  - Vellingen helles i en (gips)form, som trekker ut vannet. 

  - Det overflødige (flytende) materiale helles ut, og et lag 

    av ”grønt” produkt ligger igjen inne i formen. 

    Baderomsmøbler, som b1.a. toiletter og vasker,  

    fremstilles på denne måten. 

- Det ”grønne” produktet brennes i ovn ved relativt høy  

  temperatur (1000 - 20000C). 

- Binde- og smøremidlene fordrives, og pulverpartiklene  

  bindes/smeltes sammen ved sintring, en  

  diffusjonsprosess. 

 

- Problem ved prosessen er relativt store krympingen,  

  opptil 20%, ved brenning.  

- Det kan også være vanskelig å holde  

  dimensjonstoleransene. 

 

Hovedproduksjonsprinsippene for tekniske keramer. 
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Fremstillingsprosessen for keramiske produkter. 
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TEKNISKE BELEGG 
 

- Keramene benyttes som belegg på andre materialer. 

 

- Keramisk belegg påført et duktilt materiale gir en hard og slitesterk overflate. 

Det oppnås også bedret bestandighet mot varme og kjemikalier. 

 

- Belegget kan påføres ved: 

- Plasmasprøyting (høytemperatur flammesprøyting) 

- Kjemisk pådampingsprosess. 

 

- Plasmasprøyting er mest aktuelt. 

- Brukes til påføring av slitebelegg av alumina (A12O3) og zirkoniumoksid (ZrO2). 

- Alternative harde belegg er silisiumkarbid og silsiumnitrid. 

- Tykkelsen på belegget kan variere fra noen mikrometer til flere centimeter. 

 

- Ved valg av belegg må vi ta hensyn til det underliggende materiale. 

- Den termisk utvidelsen må være tilpasset materialet. 

- Overflaten må være forbehandlet slik at den er ru nok til at belegget sitter. 

- Komponenten må være stiv nok i bruk til å unngå deformasjoner som kan gi sprekkdannelser i belegget. 

- Bør unngå skarpe utvendige kanter og konstruktiv utforming som fører til store strekkbelastninger. 

Dette kan føre til sprøbrudd. 
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DESIGN OG KONSTRUKSJONSPRINSIPPER 
 

Sprøhet i keramer er knyttet til fordelingen av små sprekker i materialet. 

- Sprekken vokser når det er strekkspenninger foran sprekkspissen. 

- De farligste sprekker er de som befinner seg i en fri overflate. 

 

Keramenes styrke bestemmes av: 

- Struktur: - Densitet (variasjoner) 

- Homogenitet (porøsitet, grovkorn) 

- Isotropi (anistropi i råmaterialet, eller ved bearbeiding) 

- Spenninger: - Restspenninger (fra fremstillingen, ofte ved inhomogeniteter) 

- Belastningsspenninger (temperaturgradienter, mekaniske belastninger ) 

- Defekter:   - Overflatefeil (sprekker, porer, inneslutninger) 

- Volumfeil (sprekker, porer, inneslutninger, krympelunker) 

 

- Bruddseigheten sier noe om hvor mye last materialet tåler før en sprekk av en gitt lengde vokser. 

- Sannsynligheten for at det finnes overflatesprekker av farlig lengde er også et uttrykk for materialets styrke. 

 

 

Bilindustrien er et viktig marked for keramer. 

- Som termisk barriere (belegg på stempeltopp, utblåsningsrør) 

- Som sliteflate. Keramisk belegging av hele brennkammeret gir den såkalte «adiabatiske» motor. 
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3 årsaker som hemmer utviklingen av avanserte keramer: 

- Undervurdering av vanskelighetsgraden 

- Overvurdering av fordelene 

- Vanskelig dialog mellom keramleverandør og bruker, spesielt p.g.a. mangel på standarder 

 

For konstruktøren er nøkkelen til vellykket bruk av keramer: 

- Hold overflaten i trykk 

- Unngå skarpe eller tynne kanter 

- Unngå spor, riss eller andre ujevnheter som kan gi spenningskonsentrasjoner 

- Sikre glatte overflater 

- Unngå mekanisk og termisk overbelastning 

- Kvalitetskontroll i alle prosesstrinn 

 

Aktuelle mekaniske konstruksjonsdata for keramene: 

- Strekkfasthet/bøyefasthet  : måles fra bjelkeprøve 

- Trykkfasthet      : oppgis 

- Termisk sjokk       : oppgis, DT 

- Weibull modulus      : beregnes 

 

 

Langsom sprekkvekst kan forekomme ved reaksjon med miljøet. 

- Oksider utsatt ved romtemperatur, mens karbider og nitrider (SiC og SiN) er utsatt ved anvendelse i høy-temperaturområdet. 

 

For komponenter med høye ytelseskrav er detaljstørrelsen foreløpig noe begrenset p.g.a. praktiske produksjonsmuligheter. 

 

Etterbearbeidingen kan skje ved sliping, honing, lepping, ultralyd og oppdelende metoder som gnisterosjon og laser. 
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Oppsummering. 
 

Ved design og konstruksjon av detaljer i keramiske materialer gjelder disse reglene: 

- Ingen skarpe kanter og overganger 

- Strekkspenninger må unngås eller holdes lave 

- Unngå strekkbelastninger ved for eksempel forspenning, eller lag en konstruksjon som 

gir trykkspenning i stedet for strekkspenning 

- Termisk utvidelse må ikke hindres 

- Unngå sterke temperaturgradienter i konstruksjonsdelen 
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FORDELER OG ULEMPER 
 

Keramiske materialer er teknisk-industrielt sett særlig attraktive av flere grunner: 

- De tåler høye temperaturer (opp til 14000C) 

- De har høy styrke, veldig stor hardhet og høy E-modul (stivhet) 

- De har lav tetthet (30-40% av metallenes) 

- De har stor resistens (motstand) mot slitasje og korrosjon 

- Alt etter materialtype kan de ha fra lav til høy elektrisk og termisk konduktivitet (ledningsevne) 

- De har lav friksjon 

 

Større og bredere industriell bruk er til dels begrenset av egenskaper som for eksempel: 

- De er oftest sprø, og er derfor ømfintlige for overflateriss, støt og slag. (Keramiske kompositter kan være seige.) 

- Mange typer er ømfintlige overfor temperatursjokk 

- Reproduserbarheten av materialdataene er usikker 

- Kvalitetssikring av keramiske produkter er i dag bare mulig i begrenset grad. 

Skademekanismene er ennå lite kjent. 

En sikker ikke-destruktiv materialprøving og materialkarakterisering mangler. 

- Den høye hardheten gjør enhver mekanisk bearbeiding vanskelig og dyr. 

Det samme gjelder forbindelsen mellom keramikk og metall (cermet) 

- Bruddspenningen ved trykkbelastning ligger betydelig høyere enn den gjør ved bøying og strekkbelastning 

 

Noen av disse egenskapene kan minimeres ved forskjellige tiltak, blant annet ved keramikk-riktig konstruksjon. 
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EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE 
 

Bilindustrien 

 

 
 

 Turbinhjul for turbolader, utført i 

silisiumkarbid. 

Egenskaper som: 

- God varme- isolasjon og varmekonduktivitet 

- Lav friksjon og stor slitasjestyrke 

har ført til at bilindustrien har satset på keramer for mange komponenter i motorene. 

 

Motorlevetiden kan økes, energi kan spares og miljøbelastningen kan reduseres. 

 

Ved et keramisk belegg på avgasskanaler i sylinderhodet (”portliner”) og avgassamlerøret 

får turboladeren tilført avgass med en høyere temperatur (energimengde). 

Dermed øker den termiske virkningen, og det gir et lavere forbruk. 

Som varmeisolasjon nyttes aluminiumtitanat (AITiO5) og zirkon(di)oksid (ZrO2). 

Turbinskovlene er utført i sintret silisikmnitrid, SiN (SSiN),  

og sintret silisiumkarbid, SiC (SSiC).  

Disse keramene tåler høy temperatur. 

En vesentlig fordel er at de er lette. De har en tetthet som bare er en tredel av stålets.  

Treghetsmomentet blir lavere,  

og det gjør at turboen kan reagere raskere og bilens akselerasjonsevne økes.  

Keramiske turbinløpehjul (rotorer) er kjørt med en periferihastighet på 285m/s og en 

gasstemperatur på 1250K. 
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Keramikkbelegg på stempeltopp, avgassrør og 

ventiler i sylinder gir bedre energiutbytte. 

Ved å keramikkbelegge den delen av sylinderhodet som vender inn mot 

forbrenningsrommet, synker temperaturen blant annet på det kritiske partiet 

mellom ventilene.  

I den øvre delen av sylinderen får vi størst slitasje. 

Ved å belegge denne delen med et keramisk belegg blir slitasjen vesentlig 

mindre. 
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Metallbearbeiding 
 

Keramer benyttes til sponskjærende bearbeiding, for eksempel til grovdreiing og findreiing. 

 

Skjæreverktøy benyttes av: 

Aluniiniumoksid (A1203), silisiumnitrid (Si3N4), silisiumkarbid (SiC), borkarbid (BC) 

og sialon eller silisiumnitrid/sialon (Si3N4/SiAION). 

 

De har veldig gode egenskaper når det gjelder varmefasthet, slitasjeresistens og kjemikalieresistens. 

 

Komposittkeramer: 

- Sialon blir fremstilt ved innlegering hovedsakelig av aluminiumoksid i silisiumnitrid. 

Det har egenskaper som gjør at sialonkeram blir brukt som skjæreverktøy ved høyhastighets metallbearbeiding. 

- Aluminiumoksid med innsintret titankarbidpartikler, AI2O3/TiC. 

Har større hardhet og slitestyrke enn ren A1203. 

Blir utelukkende brukt til vendeskjærplater for dreiing og fresing av støpejern og stål 
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Pumper og armaturer 
 

 
 

Ettgrepsarmatur med tetningsskiver i 

aluminiumoksid. Keramikkmaterialet er 

korrosjonsresistent og vedlikeholdsfritt. 

I pumpeindustrien blir det brukt abrasiv- og korrosjonsresistente maskinelementer av 

oksidkeramikk.  

 

Eksempler er: 

Varme-omløpspumper og slitefrie ministempler i pumper for høyttrykk rensing og 

doseringspumper. 

 

Høyrent aluminiumoksid brukes til: 

Glidelager og pakninger i for eksempel kjølevannspumper i bilindustrien.  

De kan bearbeides til en svært fin overflate som gir minimal friksjon, og garanterer 

derfor tetningsevnen over lengre tid. 

Den store hardheten gjør at kranpakninger av A1203 ikke blir skadd av sand, rust eller 

kalk som følger med vannet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ceramics (lectures notes) 

Henning Johansen ©                                            side 26 

Kulelager 
 

  
 

Kulelager har silisiumnitrid og en 

meget fin overflate som gir lav friksjon. 

Det har høy trykkfasthet og høyere 

bæreforhold enn metallageret. 

Kuler og kulelager kan tilvirkes av silisiumnitrid.  

 

De kan slipes og poleres slik at de får en svært fin overflate.  

 

Presisjonskuler i SiN kan tilvirkes med en overflateruhet helt ned til Ra = 0,01μm.  

Den store hardheten gjør at kulen kan ha mindre diameter enn en stålkule ved samme 

belastning.  

Mindre diameter gir mindre friksjon, mindre varmeutvikling og mindre roterende 

masser.  

De har gode nødløps-egenskaper, dersom lagersmøringen skulle svikte.  

Den lave tettheten, den svært høye trykkfastheten og hardheten tillater et høyere 

bæreforhold (belastninger) enn for metalliske kulelagre. 

 

 

 

Tekstilindustrien 
 

Keramer brukes i trådføringsorganene. 

 

Aluminiumoksid mest brukt. 

 

For høyhastighetstilvirkning av syntesefibrer er det utviklet en spesiell type keramer på basis at titanoksid. 



 

Ceramics (lectures notes) 

Henning Johansen ©                                            side 27 

Elektroteknikk og elektronikk 
 

  
 

Aluminiumoksid anvendes som substrat 

(underlag) i integrerte kretser. 

 

Elektrokeramer spenner over et stort område. 

Aluminiumoksid er et mye brukt materiale i isolasjons-teknikken. 

På grunn av sine gode mekaniske, termiske og elektriske egenskaper, brukes det blant 

annet til tennplugger. 

 

I gitterstyrte høyfrekvensrør for fjernsynssendere og radarapparater anses keramer 

som det ideelle materialet, blant annet fordi det er høyvakuumtett, har et gunstig 

dielektrisk forhold og har en effektiv varmebortledning. 

 

Høyren, transparent aluminium-oksidkeramikk blir brukt i spesielle lysrør.  

De oppfyller de ekstreme kravene til temperatur opp til 1800K, en garantert brukstid 

på 10 000 timer og et høyere energiutbytte enn konvensjonelle lamper. 

 

Aluminiumoksid blir også brukt som substrat (underlag, fundament) i integrerte 

kretser, tynnfilmproduksjon og metallisert keramikk for høyintegrerte halvledere, 

«byggesteiner», og i overflatemonteringsteknikk. 

 

I magnetkeramikken skiller vi mellom bløtmagnetiske materialer (for temporære magneter)  

og hardmagnetiske materialer (for permanente magneter).  

Sammenlignet med metalliske magneter har keramikkmagneter den fordelen at de har betydelig lavere elektrisk konduktivitet og 

derfor mindre virvelstrømstap. 
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Biokeramer, implantater 
 

  
 

Hofreleddproteser. Over 100 000 

mennesker har fått implantert proteser 

for hofteleddet. 

Bildet viser proteser i finkornet, rent 

aluminiumoksid. Skaftet er i en 

titanlegering. 

Kunstige tenner av keramikk har vi hatt lenge.  

Nyere er tannimplantater som tannrotkomponenter. 

 

Mange områder i menneskeknoklene er utsatt for slitasje. 

Derfor er det utviklet keramiske materialer som knokkelsubstitutt. 

De keramiske materialene har vist seg særlig godt egnet fordi de ved siden av å ha høy 

mekanisk styrke og hardhet, er absolutt formstabil, har høy kjemikalieresistens, og i 

stor grad godtas av kroppsvevet.  

 

Høyrent aluminiumoksid har i lang tid vært brukt blant annet i hofteleddsproteser.  

Det er også utviklet hånd-, fot- og kneleddsproteser.  

 

En nyutvikling er også keramiske hjerteklaffer. 
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En kort oversikt over anvendelse av tekniske keramer 
 

Fagområde Anvendelsesområde  Hvorfor keramikk 

Prosessteknikk Kjemiapparatur 

Glideringer 

Armaturdeler 

Trådføringer 

Trådtrekk-koner 

Korrosjonsresistent 

Slitasjestyrke 

Materialbearbeiding Skjæreverktøy 

Slipeskiver 

Sandblåsingsdyser 

 Slitasjestyrke 

Hardhet 

Høytemperaturteknikk Brennere 

Sveisemunnstykkedyser 

Varmeveksler 

Digler 

Varmeledere 

Temperaturresistent 

Korrosjonsresistens 

Varmeledningsevne 

Motorproduksjon Varmeisolasjon 

Ventilseter 

Turboladerotor 

Gassturbiner 

Katalysator for biler 

Tennplugger Temperaturresistent 

Korrosjonsresistent 

Varmeledningsevne 

Lav tetthet  

Spesifikke elektriske egenskaper 

Elektroteknikk Substrater for integrerte 

kretser 

 Spesielle elektriske og magnetiske 

egenskaper 

Elektronikk 

Optikk 

Isolasjonsdeler 

Kondensatorer 

Sensorer 

Natriumdamplampe 

Lasermaterialer 

Magneter 

 

Energiteknikk Kjernebrennstoff 

Faststoffelektrolytt 

 Stråleresistent ioneledningsevne 

Medisinsk teknikk Hofteledd 

Benerstatning 

Vevaksept 

 Mekanisk styrke 

Overflatefinhet 

Eksempler på anvendesområder for tekniske keramer. 


