
jaargang 32, nummer 3 

• 	 • 

NVFT VAKBLAD VOOR FIJNMECHANISCHE TECHNIEK 

Technische keramiek - Elastische deformatie 
Mechatronica - Bankbiljetten uitsorteren 

Gemetalliseerde kunststoffen 



Wij nodigen u graag 
uit tot een orientatie. 

Voor uitgebreide 
informatie en 
produktkatalogus  

Tel. 04959 - 3300 
Fax 04959 - 1153 

APPLIED LASER 
TECHNOLOGY  

IJ eist een 

uitzonderlijke  

POSIIIONERINGS-

NAUWKEUR
GHEID  

/111k 
11111 

De nieuwe serie lineaire 
translatoren (serie M 500 

(100, 200 en 300 mm) 
garanderen u: 

• 
nauwkeurigheid 1 micron 

• 
positionerings-reprociu-

1 micron (0.4 
ceerbaarheid 0•  
micron voor 300 mm uitvoe

-

ring). Aandrijving middels 
stappenmotor of DC motor. 

Optioneel kan een Hee worden
eiden hain-

lineaal geintegrrd  
zodat absolute verplaatsingen 

bepaald kunnen worden. 

PHYSIK 
INSTRU MENIE 

is uw partner 

POLGR ON 
(PTlc,.v POEISHINC, TIATINIQLES 
Het grove onderscheid op 0,002 micrometer 

Zernikepark 2- 4, 9",r AN Groningen. rel. 050-'45' i77. fax 0S0-6.l-75)6 

DENK NOU NIET DAT U MET UW 
HOOGGLANS- EN OPTISCH POLIJSTWERK 

BIJ ONS NIET WELKOM BENT 
Polgron Optics and Polishint; Techniques is de enige onderneming in Nederland die 

zelfstandig hoognauwkeurig, polijstwerk verricht. Het polijsten van produkten me( een 

oppervlakteruwheid van Ra (Wol tot 0,002 micrometer en een vormnauwkeurigheid 

van 0,0i micrometer IS met de door ons ontwikkelde techniek niet alleen haalbaar voor 

vlakke, maar zelfs voor sferische en a-sferische vormen. Die kunst laten we niet 

afkijken. Evenmin gunnen we u een blik op prototypes ot matrijzen van de meest gere-

nommeerde bedrijven die hij ons op de werkbank kunnen staan. Wellicht voor u 

juist de verzekering dat uw opdracht hij Polgron in goede handen is. 

V
O 

main supplier 
Onze specialiteit is micro-assemblage 
van functionele componenten met 
buitenafmetingen tot maximaal 
40x42x50 mm. Liefst met 
electronica/optica geïntegreerd. 

Onze fijnmechanische kennis van 
serieproductie en assemblage is 
gebaseerd op onze intensieve 
contacten met de Zwitserse 
fijnmechanische industrie. 
Daardoor zijn wij tevens in staat 
u bij de engineering en product- 
optimalisatie ter zijde te staan. 

dn*Rma229 
Postbus 3108 - NL 3760 DC SOEST - Holland 

in limit% Precisie 
Hoonapparatuur 

vanaf 0,6 mm 
• mikrometrisch fijn verstelbaar 

• verstelling direkt afleesbaar 
• herhalingsnauwkeurigheid 0,001 mm 

• hoogste precisie en oppervlaktekwaliteit 
voor iedereen bereikbaar 

• ook geschikt voor gebruik op boormachines. 
draaibanken, freesbanken, e.d. 

814: handbediend, bereik 0,6-1,5 mm 
220: handbediend, bereik 1,5-20 mm 

1040: handbediend, bereik 11-70 mm 
AR-340: electronisch. bereik 1,5-70 mm 

PEMAMO Precisie Diamant Hoondoorns 
vanaf 0,6 mm t/m 80 mm voor doorgaande gaten 

vanaf 2,5 mm t/m 80 mm voor blinde gaten 
vanaf 5,0 t/m 70 mm voor 

konische gaten 

1~1 PE144Amo  

Met 
	Swi ss Mode 814 

PEMAMO 
gaat het 
EENVOUDIGER 
SNELLER 
NAUWKEURIGER 

v Blommestelinstraat 25 - 3087 BX Rotterdam 
Tel 010-4950933* - Fax 010-4950

494  

nut 



Zie pagina 73 

Zie pagina 78 

Zie pagina 81 

Mikroniek nummer 3 - 1992 

63 

In dit nummer 

64 	Editorial 
C.A. van Luttervelt 

65 	Verenigingsnieuws, feiten, data, mensen 

68 	Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (6) 
M.P. Koster, P.C.J.N. Rosielle, E.A.G. Reker 

73 	Gemetalliseerde Engineering Plastics 
A.F.P.M. van Veggel 

76 	Mechatronica in historisch perspectief 
Dr. ir. J.A. Rietdijk 

78 	Micromechanica in de (bio-)medische wereld 
Jan H. Fluitman 

81 	Eigenschappen, fabricage en toepassingen van technische 
keramiek 
P.J. van Tilborg 

86 	Machinaal uitsorteren van nagemaakte en versleten 
Nederlandse bankbiljetten 
Dr. Ir. P. Koeze 

92 Produktinfo 

Zie pagina 86 
	

Bij de foto van de voorpagina: 

Keramische brander vormgegeven door slibgieten. 
(Foto ECN) 



De NVFT 
Leden van de NVFT zijn technici die op professionele en bedrijfsmatige wijze 
hoogwaardige apparatuur ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren, zowel con-
sumenten- als kapitaalgoederen. Zij zijn van alle opleidingsniveaus en hebben 

d
emeen dat ze gefascineerd zijn door ede fiinmechanische techniek, waarbij 
oor integratie van technieken als mechanica optica, elektronica en glastech-

niek, zeer geavanceerde produkten ontwikkeld worden. Specifieke kennis uit 
het vakgebied wordt uitgedragen door leden die werkzaam zijn in het tech-
nisch onderwijs. 

De NVFT informeert haar leden over ontwikkelingen in het vakge-
bied door regionale bijeenkomsten, cursussen, symposia en publi-
katies in Mikroniek. 

Een speciale service is de Mikropool. Door onderlinge dienstver-
lening heeft men de beschikking over bijzondere, moeilijk in klei-
ne hoeveelheden verkrijgbare materialen en specialistische be-
werkings-technologieën. 

NVFT-leden krijgen korting op de door de NVFT georganiseerde 
activiteiten, evenals op de activiteiten van andere verenigingen 
waarmee de NVFT een samenwerkingsovereenkomst heeft. 

De NVFT kent bedrijfs- en persoonlijke lidmaatschappen. Voor 
studenten en gepensioneerden geldt een bijzonder tarief. 

Inlichtingen: 
Secretariaat NVFT, Postbus 6367, 5600 HJ Eindhoven, 
tel.: 040 - 473659 fax.: 040 - 460645. 
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Mechanismen Anal se o de PC 
SAM 	1.1 	

Gebruikersvriendelijke analyse van willekeurige 
stangen- en planetaire mechanismen 

ARTAS - Technical Application Software Het Puyven 162 't 5672 RJ Nuenen tellax 040-837552 

Ruim 2000 FMT'ers ontvangen 

Mikroniek 
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Editorial 

Technische keramiek 
Voor innovatieve produkten zijn vaak onderdelen van nieuwe materialen nodig om 
bijzondere gebruikseigenschappen te verkrijgen. Vanwege die bijzondere eigen-
schappen zijn aangepaste of geheel nieuwe produktiemethoden van die onderdelen 
noodzakelijk. 
Regelmatig worden nieuwe materialen ontwikkeld. Toch blijven de toepassingen vaak 
achter bij de oorspronkelijk hoog opgevoerde verwachtingen. Wat kan daarvan de 
reden zijn? 
Noodzakelijk voor een brede toepassing van een nieuwe familie van materialen zijn 
onder andere de volgende condities: 

- De beschikbaarheid van interessante en reproduceerbare eigenschappen, liefst in 
een spectrum van mogelijke combinaties waaruit het optimale profiel van eigen-
schappen voor een bepaalde toepassing gekozen kan worden. 

- Verkrijgbaar in voldoende hoeveelheden en tegen een aanvaardbare prijs. 
- De beschikbaarheid van betrouwbare ontwerpregels en berekeningsmethoden. 
- De beschikbaarheid van betrouwbare produktiemethoden. 

De technische keramieken vormen zo'n familie van constructiematerialen. In potentie 
hebben de meeste daarvan een interessant profiel van eigenschappen, zoals hoge 
hardheid, hoge temperatuurbestendigheid, chemisch inert, hoge slijtvast, lage warm-
tegeleiding, hoge stijfheid. 
Sommige van die eigenschappen blijken ook wel eens nadelig te kunnen werken, 
waardoor constructie-elementen van keramiek veel minder duurzaam zijn dan werd 
verwacht. Bovendien blijken veel variaties in materiaaleigenschappen op te treden. 
Het produceren van keramische onderdelen blijkt veel aandacht op te eisen. Daarom 
blijven keramische onderdelen duur. Het ontwerpen van keramische onderdelen blijkt 
veel moeilijker te zijn dan men had voorzien. 
Door intensief speurwerk heeft men geleidelijk een groot aantal problemen weten op 
te lossen. Ook in Nederland zijn daartoe goede bijdragen geleverd. Thans kan men 
stellen dat met keramiek meer kan dan men -na misschien teleurstellende ervaringen-
is geneigd te denken. Men moet wel goed weten wat men wil en wat de huidige moge-
lijkheden en beperkingen zijn. Speciaal in de wereld van de microtechniek lijken nog 
veel mogelijkheden te liggen. Het is dan ook een goede gedachte van dit blad om aan 
diverse aspecten van de technische keramieken aandacht te geven. 

C.A. van Luttervelt 
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Verenigingsnieuws/Actueel 

Algemene Ledenvergadering NVFT 

Kort verslag van de 5e Algemene Ledenvergadering gehouden 
op 8 april 1992 tijdens de tentoonstelling "Het Instrument" in 
het Jaarbeursgebouw te Utrecht. De leden die de ALV bezoch-
ten, werden tevens uitgenodigd na de gemeenschappelijke 
lunch de tentoonstelling te bezoeken, waar de NVFT eveneens 
een stand had ingericht. De NVFT-stand symboliseerde de re-
latie tussen het onderwijs in de fmt, de research-activiteiten en 
fijnmechanische produkten. De belangstelling van onze leden 
om te exposeren was groot en de inzendingen gaven onze 
stand een fraaie aanblik. 

De voorzitter van de NVFT opende de 5e ALV en heette ieder-
een welkom. Hij was verheugd over de goede opkomst (47 le-
den), ondanks de staking van de NS. In de periode van de vo-
rige ALV tot nu heeft de NVFT een positieve ontwikkeling door-
gemaakt. 
De secretaris gaf vervolgens een samenvatting van de belang-
rijkste zaken die in de NVFT plaatsvonden. 
• Het ledental steeg met ruim 13%, voornamelijk in de bedrijfs-
lidmaatschappen en de studentenlidmaatschappen. Het stu-
dentenlidmaatschap wordt kennelijk gewaardeerd en biedt de 
studenten onder meer een introductie in het vakgebied. 
• Het bestuur heeft in de persoon van de heer Verkerk de uit-
gave van Mikroniek in eigen hand genomen en dat geaccentu-
eerd met een vernieuwing van de omslag. De redactie verdient 
wederom een compliment over de geboden kwaliteit. 
• Het bestuur acht het onderwijs in de fijnmechanische tech-
niek van groot belang en tracht een grotere samenhang tussen 
de verschillende opleidingen te bewerkstelligen. Ook wil zij 
adviseren over de relatie tussen de opleidingsprogramma's en 
de wensen van de industrie ter zake. 
• De "Contactdag" van het bestuur en de Regionale 
Werkgroepen werd in Amsterdam bij het NIKHEF gehouden 
en zal als jaarlijkse bijeenkomst worden gecontinueerd. Als 
gemeenschappelijke conclusie golden het verbeteren van de 
infrastructuur van de NVFT en het intensiveren van onze con-
tacten met bedrijven. De wens werd geformuleerd de RW-pro-
gramma's te kenmerken door kwaliteit en ernaar te streven deze 
in een tijdschema te publiceren. 
• De informatiegids fmt is op een aantal punten verbeterd en zal 
in het vervolg de functie van onze NVFT-brochures vervangen. 
• De NVFT participeert sinds de oprichting in december 1991 
in het "Platform Stimulering Mechatronica Nederland" omdat 
de fijnmechanische techniek en mechatronica in elkaars ver-
lengde liggen. Mechatronica heeft in de ontwikkeling van de 
fijnmechanische techniek grote betekenis, in het bijzonder bij 
het ontwerpen van produkten en produktiemiddelen. In het uit-
werken en realiseren van de doelstellingen van het platform 
zijn de Regionale Werkgroepen actief betrokken.  

• Sinds 1992 heeft de NVFT ook een lidmaatschapskaart die 
onder meer een kostenreductie geeft bij deelname aan evene-
menten. 
• De RW'en hebben in het afgelopen jaar verschillende inte-
ressante programma's gebracht die door vele leden maar ook 
niet-leden werden bezocht en gewaardeerd! Er zijn plannen 
gemaakt om in de RW'en zowel landelijke activiteiten als re-
gionale activiteiten te gaan ondernemen. De landelijke activi-
teiten worden door bestuur en RW'en gezamenlijk voorbereid 
en door alle RW'en uitgevoerd; de regionale activiteiten wor-
den door de RW'en voorbereid en in de eigen regio uitge-
voerd. 
Naast de bestaande RW'en van Amsterdam, Eindhoven, 
Leiden, Utrecht, Twente en Zuid Limburg is die van Gelderland 
in oprichting en wordt voor die in Groningen een gerichte 
oriëntatie gedaan. 
• Als vereniging waren wij actief op terreinen van promotie, 
public relation en ledenacquisitie en gaven wij bij verschillende 
evenementen "acte de présence". 
• De Mikropool blijft zich in een duidelijke belangstelling ver-
heugen hetgeen aanleiding is een plan te maken de opzet, de 
omvang en het gebruiksgebied van de Mikropool te verruimen. 
De werkgroep Mikropool zal dit plan gaan uitwerken en de le-
den informeren. 
• In aansluiting op de contributieverhoging van 1991 en de po-
sitieve effecten die daarmee zijn bereikt, is de ledenvergade-
ring nu unaniem akkoord gegaan met een jaarlijkse aanpas-
sing van de kontributie op basis van kostenindex en inflatie. 

Tijdens de algemene discussie aan het einde van de vergade-
ring kwamen enkele interessante punten aan de orde: 
Er is belangstelling om wederom een manifestatie fmt te gaan 
houden die de NVFT met andere verenigingen of stichtingen 
organiseert en waarbij zeker de mechatronica wordt betrok-
ken. Het bestuur zal zich over de mogelijkheden en vorm gaan 
beraden en over de resultaten berichten. 
Een tweede punt betrof de relatie van de NVFT met zusterorga-
nisaties in de EEG. Het bestuur meent dat een professionele re-
latie wel kan gaan groeien en wellicht zou kunnen beginnen 
met de uitwisseling van tijdschriftartikelen. 

Zowel de behandeling van de agendapunten als de algemene 
discussie werden gekenmerkt door een positieve en construc-
tieve sfeer en gaven het perspectief van een interessant vereni-
gingsjaar. 

Namens het bestuur, 

ir. G. van Drunen 
secretaris. 
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Nieuwe leden 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe 
leden: 

Bedrijfsleden 
Regio Amsterdam 
Microtechniek BV, Beverwijk, 
J.J. van den Berg, M.E. Coenen 

Regio Eindhoven 
OCE NEDERLAND BV, Venlo, 
E.E.M. Nolting 
Fijn Mechanische Ind. BoZ BV, Bergen 
op Zoom, 
A.M.H. van de Sande, W.C. Karman 

Regio Leiden 
Esmeyer BV, Rotterdam, 
J.W. van Vessum 
TU-Delft, Fac. Techn. Nat., Delft, 
Prof. P. Kruit, P.J. van der Reijken 

Regio Limburg 
RU-Limburg, Instr. dienst, Maastricht 
F.A.M. Smeets, J.E. Aerts 

Persoonlijke leden 
Regio Amsterdam 
M.J. Wesselink, Heerhugowaard 
P.A. Tenge, Alkmaar 
A.W.J. van der Heide, Amsterdam 

Regio Eindhoven 
Ir. H. Baas, Mikrocentrum Nederland, 
Eindhoven 
F. Langereis, Veldhoven 

Regio Twente 
G.A. Wieffer, Almelo 
E. Keune, Westervoort 

Aspirantleden 
Regio Amsterdam 
M.J.J. Baars, Alkmaar 
L. Bakker, Bussum 
M.J. Boon, Haarlem 
J. Drijver, Amsterdam 
B. de Geus, Nerderhorst den Berg 
R.J.M. Seegers, Amsterdam 
L.F. Verdooren, Almere 
R. Vermin, Bussum 
B. Vos, Hilversum 
F.J. Waij, Zaandam 

Regio Leiden 
A.O. Koker, Rotterdam 
A. Aalsma, Delft 
W. Aarts, Delft 
H. Berkelaar, Delft 
D. Bartels, Delft 
M. Bosma, Delft 
B. Doornkamp, Delft  

M. Petrelli, Delft 
S.J. Woo, Rotterdam 
M.T.R. Ammerllaan, Berkel en Rodenrijs 
D. van den Brink, Leiden 
F.F. Busker, Schoonhoven 
P. Kooman, Goes 
N.B. Koster, Delft 
L.R. van Mierlo, Rijswijk 
P.L.J. van Noort, Voorhout 
E.M. Tonissen, Raamsdonkveer. 

Regio Utrecht 
R. van Huizen, Utrecht 
A.K. Augustijn, Zeist 
M.J.H. Versteegh, Utrecht 
C. Lingier, Utrecht 
P.C. Horsman, IJsselstein 
M.J. Kok, Hoogland 
G.J.F. Plouvier, Wijchen 

Regio Limburg 
R. Jildiz, Eerbeek 

Regio Twente 
H.W. Tijssen, Vaassen 

1 2.000ste leerling elektro-
technisch vakonderwijs 
Dit jaar heeft VEV-elektrotechnisch vak-
onderwijs de 12.000ste leerovereen-
komst elektrotechniek afgesloten binnen 
het leerlingwezen. Na een aanvankelijke 
terugval in leerlingenaantal eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig is de vraag 
naar vakmensen steeds toegenomen. Dit 
wordt veroorzaakt door een toenemende 
bedrijvigheid in zowel utiliteitsbouw als 
industrie en de toename van het gebruik 
van elektronica in allerlei toepassingen. 
Ondanks de stijging van het leerlingen-
aantal is er nog steeds een tekort aan ge-
schoold personeel. Veel bedrijven heb-
ben ingezien dat het verzorgen van op-
leidingen noodzakelijk is; niet alleen om 
vakmensen in elektrotechniek op te lei-
den maar ook als aantrekkelijk punt bij 
de werving van personeel. 
Drs. H. Malestein, directeur van VEV, 

Drs. H. Malestein (links) overhandigt de 12.000ste 
leerling Francois Raalte een cadeau 

memoreerde dat dit het hoogste leerlin-
genaantal was in het 75-jarig bestaan 
van de vereniging. De commotie rond de 
beroepsopleidingen geven aan dat over-
heid, branches en onderwijs wel degelijk 
het belang inzien van vakonderwijs, 
maar dat de meningen verschillen over 
bijvoorbeeld de financiering ervan. Al 
deze aandacht doet het aanzien van het 
beroepsonderwijs geen kwaad. Er is een 
herwaardering van het ambacht die op 
dit moment wordt vertaald in hogere 
leerlingenaantallen. Opmerkelijk is de 
toename van MAVO- en HAVO-leerlin-
gen als instromers binnen het leerlingwe-
zen. 

TECHNI-SHOW '92: 
Stimulans voor de branche 
De TECHNI-SHOW '92 heeft in totaal 
82.341 bezoekers getrokken. Dit bete-
kent een absoluut record en een stijging 
met 17% ten opzichte van de TECHNI-
SHOW '90. Toen bezochten 70.417 
branche-genoten deze 'Vakbeurs voor 
Industriële Produktietechnieken' in de 
Jaarbeurs in Utrecht. 
Op de vraag in een enquête aan bezoe-
kers in welke sector de bezoekers werk-
zaam waren antwoordde 62,5% 'indus-
trie, 10,6% 'overheid' (inclusief 'onder-
wijs'), 7,7% 'handel' en 4,9% 'dienstver-
lenend bedrijf'. 
Opmerkelijk was de groei van het aantal 
bezoekers van nutsbedrijven en uit de 
sectoren bouwnijverheid en installatiebe-
drijven (loodgieter/installateur), trans-
port-, opslag- en communicatiebedrij-
ven, het bank- verzekeringswezen en de 
zakelijke dienstverlening. 
De interesse van de bezoekers aan de 
TECHNI-SHOW '92 ging uit naar de 
sectoren: 

Machines voor verspanende 
bewerkingen 	 40,3%  

- Machines voor niet-verspanende 
bewerkingen 	  15,9%  

- Machinegereedschappen 	 16,0%  
- Meettechniek 	  12,7%  

Flexibele produktie-auto- 
matisering 	  9,4% 

- Perslucht- en vacumtechniek.. 10,2% 
- Machines voor oppervlakte- 

behandeling 	 4,5% 
- Verbindingstechniek 	 12,4%  
- Werkplaatstechniek 	 13,2%  
- Machines voor ver- en bewerking 

van kunststoffen 	 4,0% 
- Informatie- en kennisover- 

dracht 	 7,3% 
- Totale beursprogramma 	7,1% 
Op de vraag naar de interesse waren 
meer antwoorden mogelijk. 
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Veren ig i ngsn ieuws/Actueel 

Opening nieuwe 
FMT-praktijkvleugel 
MBO College Ruygenhoek. 
Op 29 januari 1992 werd de compleet 
vernieuwde praktijkafdeling van MBO 
College Ruygenhoek in Utrecht feestelijk 
in gebruik genomen. 
Met een druk op de knop van één van de 
CNC-gestuurde machines verrichtte de 
heer J. Hoekstra, lid van het College van 
Provinciale Staten Utrecht, de officiële 
opening van de nieuwe praktijkruimte en 
kon het glas worden geheven op een 
succesvolle verbouwing. 
Van de openlucht parkeergarage tot mo-
derne, compleet geoutilleerde praktijk-
vleugel voor de opleiding Fijnmecha-
nische Techniek. Nu kan worden lesge-
geven in een moderne, overzichtelijke en 
vooral zeer lichte ruimte. Veel aandacht 
is besteed aan de uitbreiding en moder-
nisering van het machinepark. Resultaat: 
een praktijkvleugel waar zowel studen-
ten als docenten zich met het vak bezig 
kunnen houden. 
Door de openingsdatum op 29 januari te 
plannen ving het MBO College drie vlie-
gen in één klap. Het startschot voor dit 
FMT-gebeuren vond namelijk plaats in 
de week van het beroepsonderwijs en tij-
dens de jaarlijks terugkerende Open 
Dag. 
Derhalve belangstelling in overvloed. 
Genodigden uit het bedrijfsleven en 
(MBO)-onderwijs gaven in ruimte mate 
acte de présence. Zij maakten de ope-
ning tot een zeer geslaagd en sfeervol 
evenement. Veel FMT-studenten van 
MBO College Ruygenhoek waren aan-
wezig. Zij hebben gedurende de herin-
richting veel werk verricht en werden 
daarom bij de opening niet vergeten. 
Voor de leerlingen was het een dubbel 
feest aangezien in 1992 ook de eerste 
lichting examenkandidaten de school 
met een diploma zal verlaten. De oplei-
ding, die ondertussen is uitgegroeid tot 
120 leerlingen, startte namelijk in 1988 
met een rayon-functie voor Midden-
Nederland. 

De studie 
De Fijnmechanische techniek houdt zich 
bezig met alle facetten van precisie-ap-
paratuur (medisch, audio-visueel, elek-
tronisch etc.). Het onderwijs wordt gege-
ven aan de hand van projecten met als 
onderwerp instrumenten- en meetappa-
ratuur. In de FMT wordt een voorberei-
ding gegeven voor werk met een hoog 
nauwkeurigheidsniveau. Voor meer in-
formatie kunt u telefonisch contact opne-
men via: 030 - 622 924. 

ISO 9002 kwaliteitscertificaat 
voor Helmond Precisie B.V. 
specialist in centerloos slijpen 
Helmond Precisie heeft vele jaren inten-
sief gewerkt aan een optimaal kwaliteits-
borgingssysteem voor centerloos slijpen. 
Dit is nu beloond met het zo begeerde 
Lloyds kwaliteitscertificaat ISO 9002. 
De heer Heessels, directeur van Helmond 
Precisie B.V., ontving op 4 april i.l. het 
certificaat op de stand van Helmond 
Precisie tijdens de Hannover Messe. Het 
certificaat werd uitgereikt door de heer 
mr. R.L.M. Berger, directeur Directie 
Proces- en Lichte Industrie (PLI) van het 
Ministerie van Economische Zaken. 
Een absolute kroon op het werk en de in-
spanning van de gehele Helmond 
Precisie-organisatie, die in staat is om 
blijvend topkwaliteit te waarborgen. Dit 
betekent enerzijds investeringen in ge-
avanceerde produktiemachines en meet-
systemen, anderzijds scholing van me-
dewerkers en het opzetten van het kwali-
teitshandboek als basis voor een sluiten-
de kwaliteitszorg. 

Voor informatie over 
technisch kan bieden: 
Helmond Precisie B.V. 
Burgemeester Krollaan 83, 
5707 BB Helmond 
Telefoon: 04920 - 39 885. 

Werkzoekendenproject 
Helmond helpt metaal-
bewerkingsbedrijven aan 
vakgeschoold personeel 
In de metaalbewerkingsbranche bestaat 
een groot tekort aan vakgeschoold per-
soneel. Door opleidingsprogramma's 
volledig te financieren en daarnaast sti-
muleringspremies te verstrekken aan 
kandidaten die de opleiding succesvol 
afsluiten én in dienst treden bij een be-
drijf, levert de Stichting Opleidings- en  

Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbe-
werkingsbedrijf (OOM) een actieve bij-
drage aan de oplossing van dit pro-
bleem. 
Op initiatief van het OOM is in Helmond 
een scholingsproject tot stand gekomen 
dat begin 1991 werd gestart. Daarnaast 
hebben vijf metaalbewerkingsbedrijven 
in de regio Zuidoost-Brabant een be-
langrijke bijdrage geleverd aan het wel-
slagen van dit project door stageplaat-
sen beschikbaar te stellen. Tevens heb-
ben zij zich bereid verklaard de kandi-
daten na hun opleiding in dienst te ne-
men. Het opleidingsinstituut SBK Kenners 
voor Kennis in Helmond heeft zorgge-
dragen voor de scholing van de kandi-
daten. 
Elf kandidaten van dit project hebben in 
februari j.l. hun opleiding voor aanko-
mend constructiebankwerker succesvol 
afgerond; het merendeel heeft inmiddels 
een baan gevonden. Met deze opleiding 
kunnen zij vervolgens instromen in het 
primaire leerlingwezen van de SOM 
Opleidingen Metaal. 
Vanwege de goede resultaten zullen 
in de provincie Noord-Brabant soortge-
lijke projecten van start gaan. Voor de 
financiering van dit project is mede 
gebruik gemaakt van de BBS-regeling 
(Bijdrageregeling 	Bedrijfstaksgewijze 
Scholing), een subsidie van overheids-
wege. 

Vermeldingswaardige 
combinatie 
Ron Neugebauer werkt sinds 27 jaar op 
de instrumentmakerij van het Kon. Shell 
Laboratorium Amsterdam. Na zeven 
jaar behaalde hij het C-diploma Metaal 
L.I.S. Vroeger, en ook nu nog graag, ge-
noemd 'meester-instrumentmaken' 
Met een vaag idee ooit eens voor zich 
zelf te beginnen begon hij enige jaren te-
rug in vrije tijd zich bij een bevriende 
'goede goudsmid' ook in dat vak te be-
kwamen. 
Hoewel dit werk inmiddels een hobby 
was geworden deed hij mee, en met suc-
ces, aan een van de praktijkexa-
mens, gehouden in de 'MTS Vakschool 
Schoonhoven'. Een examen, onder aus-
piciën van de 'Federatie Goud en Zilver', 
dat recht geeft op de titel 'Meester goud-
en zilversmid'. 
Dat iemand in 'metaal' zich tweemaal 
meester mag noemen zal wel een 
unicum zijn en wellicht ook blijven. Ons 
respect! 

De redactie 
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Constructies berustend op elastische deformatie 

Constructies voor het nauwkeurig bewegen en positioneren (6) 

M.P. Koster, P.C.J.N. Rosielle en E.A.G. 
Reker 

Gatscharnieren 

In aflevering 4 in deze serie (Mikroniek 
32(1992)1) is reeds ter sprake gekomen 
het toepassen van bladveren bij relatief 
kleine hoekverdraaiingen waarbij de 
langsrichting van de bladveer samenvalt 
met de belastingsrichting door het schar-
nier. Het doel van zo'n scharnier is in het 
algemeen het scheppen van een extra 
graad van vrijheid, respectievelijk het 
opheffen van een overbepaaldheid. 

Figuur 49. 

Dimensionering 
Ten gerieve van dimensioneren en opti-
maliseren is, als resultaat van eindige-ele-
menten-berekeningen, de dimensieloze 
grafiek van figuur 50a-b samengesteld. 
Als functie van h/D treft men aan: 
- de genormeerde trekstijfheid: c, /(E.t); 
- de genormeerde afschuifstijfheid: 

c_/(E.t); 
- de g 	

, 
genormeerde rotatiestijfheid: 

12k /(E.t.h2 )• (de rotatiestijfheid is 
gedefinieerd als k -dM vi  /d y.f); vr- 

- de rotatie ty, genormeerd naar de 
buigspanning av, tengevolge daar-
van, reciproke terwille van de aflees-
baarheid bij kleine h /D: 6,1,4 VIEL 

Uit de trekstijfheid (c,) laat zich snel be-
rekenen de buigstijfheid uit het vlak van 
de plaat: k9  = c,./2 //2. 

Uit de afschuifstijfheid (c,.) kan snel wor-
den berekend de torsiestijfheid van het 
scharnier: 
k(P =c1.t2/12. 

De spanningen die optreden bij vervor-
mingen in de 6-, respectievelijk (p-rich-
ting ontstaan bij belastingen uit het 
plaatvlak. Het zijn meestal onbedoelde 
belastingen, optredend bij transport en 
bij montage en zijn bij de dimensione-
ring niet voorzien. Het is dan ook meest-
al nodig de plaatdelen ten opzichte van 
elkaar te beschermen tegen te grote uit-
wijkingen uit het plaatvlak. 

Equivalente trekstijfheid 
In het voor gatscharnieren relevante ge-
bied geldt in goede benadering, volgens 
de karakteristiek voor c,/(E.t) in figuur 
50b, dat een dam op trek net zo stijf is 
als een rechthoekig balkje met een  door-
snede h.t en een lengte 1, --- 21,4D.h). 

Equivalente buigstijfheid 
Voor buigstijfheid geldt in het relevante 
gebied, volgens de karakteristiek voor 
het kental 12k y,/(E.t.h,) , dat een dam op 
buiging net zo stijf is als een rechthoekig 
balkje met een doorsnede ri.r en een 
lengte 	0.9\1(D.h ). 

Een scharnier dat deze functie ook kan 
vervullen ontstaat door het boren van 
twee gaten (D), zie figuur 49, naast el-
kaar in plaat of massief materiaal (dikte 
t), met een tussenruimte, de damhoogte 
(h). Het aanbrengen van zaagsneden 
maakt dat het deel 2 rotatieslap aan het 
deel 1 verbonden is. 

Figuur 50a. 
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Equivalente afschuifstijfheid 
Voor de afschuifstijfheid in de (z-rich-
ting) geldt, in het relevante gebied, vol-
gens de karakteristiek van het kental 
c: /(E.t) dat een dam op z-afschuiving 
net zo stijf is als een rechthoekig balkje 
met een doorsnede 11.1 en een lengte k ,---
1,2\1(D.h). 

Overschrijden van de vloeigrens 
Voor het instellen, nastellen en uitrichten 
mag men eventueel tot in het plastisch 
gebied gaan, waardoor het bereik van 
het gatscharnier sterk wordt vergroot. 
Als men de constructie zou laten functio-
neren in de meest gedeformeerde toe-
stand, waarbij het materiaal op kritische 
plaatsen op vloeien staat, dan zou al bij 
de geringste uitwendige belasting vloei 
optreden. Men kan in zo'n geval het best 
eerst de elastische terugvering meten 
(door de constructie te verstellen tot in het 
vloeigebied en dan te laten terugveren) 
en vervolgens de constructie in het plasti-
sche gebied instellen tot circa het geme-
ten bedrag voorbij de gewenste positie. 
Regelt men dan terug o de juiste waar-
de dan zijn in die standpin het algemeen 
de spanningen het laagst en is de externe 
belastbaarheid het grootst. 

Figuur 51. 

Oriëntatie van een gatscharnier 
De afschuifstijfheid (L.) wordt bepaald 
door twee soorten vervorming, namelijk 
de echte afschuifstijfheid en de buiging 
van de dam (vanuit de z-richting gezien 
in een S-vorm). Bij relatief grote verhou-
dingen van h/D overheerst de echte af-
schuifstijfheid cz ., die wordt dan in de or-
de van grootte van de trekstijfheid (cx ). 
Bij kleine h/D, het voor de toepassing in-
teressante gebied, overheerst de buiging 
van de dan relatief dunne dam. Het is 
dus belangrijk om de langsrichting van 
de dam te oriënteren in de werklijn van 
de belasting door het scharnier, zodat 
deze belasting als een trekbelasting door 
het scharnier wordt opgenomen. 

Soms is de krachtsrichting niet gedefi-
nieerd of wordt stijfheid in een andere rich-
ting gevraagd, dan waarin de kracht 
werkt. In een dergelijk geval kan de toe-
passing van een kruisveerscharnier een 
oplossing zijn. Een uitvoering hiervan is het 
kruisveergatscharnier volgens figuur 51. 

Kruisveerscharnieren 

Asymmetrie 
In figuur 52 is afgebeeld een, op het eer- 
ste gezicht, voor de hand liggende uit- 

voering van een kruisveerscharnier. Een 
nadere beschouwing leert dat deze 
asymmetrische uitvoering ten aanzien 
van de stijfheid in het k -:-vlak van figuur 
52 in het nadeel is ten opzichte van de 
symmetrische uitvoering van figuur 53. 

Excentrische belasting 
Op het blok 2 in figuur 52 werkt een 
kracht k , in het middenvlak (y,z) van het 
scharnier, zoals in figuur 54 is aangege-
ven. De belastende trekkrachten F, en k r, 
hebben hun werklijn niet door de mid-
dens van de respectievelijke bladveren, 
doch evenwijdig daarmee op een af-
stand a>11/2 (11 is de breedte van een 
bladveer). In figuur 55 is één bladveer 
nog eens getekend. 

Figuur 56 laat zien in welke mate het uit 
het midden belasten (a) van een trekstaaf 
de stijfheid reduceert. 

De symmetrische uitvoering van figuur 
53 verbetert de stijfheid in het 1-:-vlak 
zonder meer met een factor vier en hij 
voorkomt hoekverdraaiingen cp en 9 (fi-
guur 54) onder invloed van de belasting 
Plop het blok 2 (figuur 52). 

Opmerking 
Men realisere zich dat constructies uit 
"enkele" op elkaar geschroefde of gelas-
te strippen (zonder rechtbuigend mo-
ment) principieel werken met krachtsin-
leiding bij a/h = 1 /2 en dus vier maal zo 
slap zijn als "kops" of symmetrisch aan 
weerszijden doorverbonden strippen. 
Constructies die stijf moeten zijn moet 
men dus bij voorkeur symmetrisch uit-
voeren. 

Overbepaaldheid 
Bij de introductie van het symmetrische 
kruisveerscharnier volgens figuur 53 
doemt onmiddellijk een nieuwe pro- 
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1 

Figuur 52. 
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bleem op, namelijk dat de beide veren 
KA ieder de coordinaten ven (p voor-
salrijven. De drie bladveren van deze fi-
guur schrijven dus 9 coordinaten voor. 
Het blok 2 heeft 6 graden van vrijheid, 
één is er vrij, er is dus sprake van een 
9-5=4-voudige overbepaaldheid. Als de 
blokken, waar de bladveren op inge-
klemd zijn, zeer stijf en de veren zorgvul-
dig vlak gemonteerd zijn, dan valt daar-
mee te werken, zeker als men besluit de 
neutrale stand van het kruisveerscharnier 
buiten het werkgebied te houden. 

Figuur 57 geeft een fraaie uitvoering van 
het kruisveerscharnier, waarbij goed 
aan de bovengenoemde montagevoor-
waarden valt te voldoen. 
Wil men de overbepaaldheid vermijden 
die men introduceert met bladveren in 
het kruisveerscharnier, dan is een con-
structie met draadveren een oplossing. 

inklemming van bladveren 
en bandmateriaal 
Wanneer de trekkracht op een ingeklem-
de staalband onder een hoek staat met 
de inklemming dan bestaat het risico dat 
de band bij de inklemming wordt omge-
bogen en overbelast. 
Dan kan het nuttig zijn om de inklemming 
met cirkelbogen met straal R "af te ron-
den", zie figuur 58a. Voorwaarde is dan: 
Rt.E/(2a-o-,), waarin a de toelaatbare 
spanning is. 
Niet altijd is dit afronden nodig, want bij 
voldoende lage trekkracht E, en kleine  

hoek (p blijft de krommin beperkt tot ac-
ceptabele waarden, zie figuur 58b. 
In deze figuur wordt de band door de 
trekkracht /- onder een hoek cp wegge- 

h 

0,5 

troken. Van de nu volgende formules die 
dienen om de bandbelasting te kunnen 
berekenen, wordt de afleiding niet gege-
ven. 

ca 

h 

Figuur 56. 
Stijfheidsreductie bij 
trekbelasting buiten 

de zwaartelijn 
(C.D. van Dijk). 
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q). -V{E1/(F,R2 )}, 
en de straktrekstijfheid in punt C - dat is 
de stijfheid die in de bocht met de lengte 
aanwezig is - bedraagt: 

c/j. = 8R2 .F52.(D)-312  
mits > (0,6 á 1)R is. 
In dit geval kunnen we de maximale 
buigspanning en de straktrekstijfheid uit-
drukken in de banddoorsnede bi, de 
trekkracht F en de  hoek 9: 
R„,,=-4E1/(F t cp2 )} waaruit volgt voor 
de buigspanning:  
Crbmat =  9\11-3EF 	= (p\l(o-,.E), 
waarin aide trekspanning is, 
en voor de straktrekstiifheid: 
C B= 18 -V{F,34b.t3.E)/92). 

Microslip in de inklemming 
Na het nemen van de constructieve 
maatregel volgens figuur 58a en figuur 
58b is het elastisch element beschermd 
tegen een te scherpe kromming. Toch 
houden we nog een inklemprobleem 
over - zelfs als de trekkracht F van fi-
guur 58b zou werken in de inklemvlak-
ken - namelijk dat van microslip. De trek-
en buigspanning in de uiterste vezels van 
het ingeklemde materiaal ter plaatse B 
van figuur 58b zijn veel hoger dan de 
trekspanning in het aangrenzende in-
klemmateriaal - verder naar binnentoe 
neemt het verschil af. De rek in het inge-
klemde materiaal is derhalve veel groter 
dan in het inklemmateriaal. Het rekver-
schil langs de inklemviakken veroorzaakt 

Figuur 59 

relatieve verplaatsingen, microslip met 
een zekere hysteresis als gevolg. 

De relatief dure constructie van figuur 
59, te beschouwen als afgeleid uit de 
gatscharnieren, is een antwoord op het 
probleem van de microslip. De rek in de 
inklemming wordt hier verkleind door 
een grotere materiaaldikte. Bij de sterk-
teberekening dient men rekening te hou-
den met de kerfwerking. 

Oplegging van schroefveren 
De overgang van (nagenoeg) niet ver-
vormende omgeving naar het sterk ver-
vormende elastische element dient men 
met de nodige zorg te omgeven. 
Figuur 60 geeft een veel-  voorkomende 
oplegging van een schroefveer. 
Het vlak opleggen van het vlakgeslepen 
einde van de veer is een hoogst ongeluk-
kige constructie. Slechts bij één waarde 
van de axiale belasting is de veer correct 
centrisch belast. Bij hogere belasting is 

het wringend moment ongelijkmatig 
over de draadlengte verdeeld, waardoor 
de veer zijdelings uitbuigt met wrijving 
(dus hysteresis) in de oplegging. Voorts 
kan de braam van het slijpen in een con-
structie als deze aanleiding geven tot 
vreten en tenslotte kan de veer alleen als 
drukveer gebruikt worden. 
Voor een goede veeroplegging geldt als 
voornaamste eis dat hij het principe van 
de schroefveer niet ondermijnt. Dat prin-
cipe is als volgt te omschrijven: bij belas-
ting volgens de schroefas verplaatsen 
vlakke doorsneden van de draad zich 
zonder rotatie om de hartlijn van de 
draad in de richting van de kracht, over 
een weg die evenredig is met de grootte 
van de kracht (en met de ontwikkelde 
draadlengte tussen de beschouwde 
doorsnede en een als nulniveau gekozen 
doorsnede). De spoedhoek van de 
draad verandert daardoor van de oor-
spronkelijke waarde a„ naar een waar-
de a onder belasting. 
Elke draaddoorsnede kantelt daarbij over 
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een hoek (a„ - a) om een (middel-)lijn 
loodrecht op de as van de schroefveer. 

Wordt de veer uitsluitend op trek of uit-
sluitend op druk belast dan is een opleg-
ging op drie punten onder 120 (bij-
voorbeeld drie radiale staafjes) aan te 
bevelen, waarbij de stijfheid van elk op-
legpunt (in casu de lengte van de staaf-
jes) zodanig wordt gekozen, dat bij elke 
axiale belasting van de veer steeds elk 
oplegpunt éénderrie van de belasting 
opneemt; zie de figuren 61a en 61 b. 
Vanaf het laatste oplegpunt is de veer dan 
op de juiste wijze belast. Als drukveer 
knikken deze veren ook bij grotere belas-
ting niet uit, wanneer hun ontspannen 
lengte kleiner is dan 8 à 10R. Drukveren 
waarbij de ontspannen lengte kleiner is 
dan 4 à 5R, zullen zelfs als ze scharnie-
rend zijn opgelegd, niet uitknikken. 
Dan kan men dus volstaan met goedko-
pe veerschotels onder de niet-afgewerkte 
veereinden - bijvoorbeeld drie-armige 
schotels die in het oplegvlak centraal on- 

Figuur 62 

dersteund zijn; zie figuur 62. 
Wanneer een speciale vormgeving van 
de veeruiteinden geen bezwaar is, kan 
een fraaie voor trek en druk geschikte 
"zuivere inklemming" verkregen worden 
op de in figuur 63 aangegeven wijze. 
Hierbij moet men de grootheden a/I? en 
r/R zodanig kiezen dat bij inklemming 
in A en belasting volgens de hartlijn in B, 
het punt B volgens de hartlijn zakt en wel 
juist zonder hoekverdraaiing. 

Voor het in figuur 64 gestyleerde geval 
geldt bijvoorbeeld (/// = 1/2 —1 	De 
hoekverdraaiing is nul op plaats B onge-
acht de grootte van de dwarskracht. Als 
men de belasting iets verplaatst over de 
balk, dan verandert de hoek snel, maar 
de doorbuiging niet. Die heeft (toevallig) 
juist in dit punt haar minimum. 

"Constructies voor het nauwkeurig bewegen en 
positioneren" is een selectie uit de verzameling con-
structieprincipes die op initiatief van Prof. ir. W. v.d. 
Hoek in 1962 is opgezet en die nog steeds wordt uit-
gebreid. Onder redactionele leiding van Prof.dr.ir. 

Figuur 64 

M.P. Koster (TU-Twente) is door Ir. P.C.J.N. Rosielle 
en E.A.G. Reker (TU-Eindhoven) speciaal voor de le-
zers van Mikroniek een selectie gemaakt die in 18 
afleveringen wordt gepresenteerd. 
Bijdragen van lezers als kritiek, suggesties of eigen 
ervaring worden door de auteurs op prijs gesteld. 

Figuur 63 
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Gemetalliseerde Engineering Plastics 

A.F.P,M. van Veggel 

Merknaam 

Stanyl 4,6 
Makrolon 
Victrex 
Ultem 
Vectra 
Victrex 

Het metalliseren van kunststoffen is lan-
ge tijd beperkt gebleven tot ABS. 
Procedures voor het metalliseren van 
andere kunststoffen zijn echter wense-
lijk vanwege de verscheidenheid aan 
kunststoffen, met ieder hun eigen speci-
fieke kenmerken en toepassingsgebie-
den, maar ook vanwege de specifieke 
eigenschappen die op een oppervlak 
door middel van galvanische bedekkin-
gen kunnen worden gecreëerd. Met na-
me de mogelijkheid tot het metalliseren 
van de zogenaamde "Engineering 
Plastics" maakt geheel nieuwe toepas-
singen mogelijk. 
Binnen het Centrum voor MetaalChemie 
en Lakken (CMCL) van Philips PMF zijn 
procedures ontwikkeld om Engineering 
Plastics volledig en gedeeltelijk door 
middel van galvanotechniek van een 
metaallaag te voorzien. 

Engineering Plastics 

In de beginperiode dat kunststoffen be-
schikbaar kwamen werden ze vooral in 
de verpakkingssector en voor huishoude-
lijke toepassingen gebruikt. Verbetering 
van de eigenschappen hebben ertoe bij-
gedragen dat nu ook in de automobielin-
dustrie, de scheep- en luchtvaart en in 
elektronica, kunststoffen veelvuldig wor-
den toegepast. Verdere verbeteringen 
van de mechanische en thermische ei-
genschappen hebben geleid tot het be-
schikbaar komen van zogenaamde 
"Engineering Plastics". De eerste groep 
van Engineering Plastics (EP's) die vanaf 
1970 sterk opkwam, bestaat uit polyam-
ides, polycarbonaten, polyacetalen, 
thermoplastische polyesters en gemodifi-
ceerde polyacetalen. Met deze kunststof-
fen zijn continue gebruikstemperaturen 
te bereiken die liggen tussen 1 10 en 140 
C. Sinds 1985 zijn nog hoogwaardiger 

thermoplasten beschikbaar gekomen, 
die betiteld worden onder de verzamel-
naam " High Performance"- en "Advan-
ced EP's". Hieronder vallen PEEK, PPS, 
PEI, PES, LCP, Pl; zie tabel 1 voor de be-
tekenis hiervan met de aanvulling: PPS= 
polyfenyleensulfide en Pl= polyimide. 
Deze materialen hebben een hogere 
temperatuurbestendigheid dan de eerste  

groep en bezitten tevens betere eigen-
schappen voor wat betreft stijfheid en 
sterkte. Deze groep van EP's wordt in 
toenemende mate gebruikt als vervan-
ging van metaal in constructietoepassin-
gen en dragende onderdelen. Door toe-
passing van specifieke vulstoffen kan bo-
vendien een zeer grote maatvastheid 
worden gerealiseerd. Voordelen van 
EP's boven metaal voor deze toepassin-
gen zijn het lage gewicht, de corrosiebe-
stendigheid en een aantal gunstige me-
chanische eigenschappen, zoals een 
goede demping van trillingen. Boven-
dien maken EP's het mogelijk om fabri-
cage van complexe delen in één enkele 
operatie of bewerking uit te voeren en 
kunnen metalen constructies, bestaande 
uit verschillende delen, vaak door één 
geïntegreerd concept worden vervan-
gen. Ook neemt het aantal vrijheidsgra-
den ten aanzien van de vormgeving 
sterk toe door het toepassen van kunst-
stoffen. 

Kunststofsoort 

Polyamide (PA) 
Polycarbonaat (PC) 
Polyethersulfon (PES) 
Polyetherimide (PEI) 
Liquid crystal polymer (LCP) 
Polyetheretherketon (PEEK) 

Diverse knoppen, de-
coratief vernikkeld-
verchroomd. 

Galvanotechniek 

Galvanotechniek, in de strikte betekenis 
van het woord, omvat het aanbrengen 
van metalen op grondmaterialen langs 
elektrolytische weg. In de praktijk rekent 
men echter ook chemisch aangebrachte 
metaallagen en conversielagen, en ook 
chemische en elektrolytische oppervlak-
tebehandelingen ter verbetering van de 
oppervlaktegesteldheid, tot het galvani-
seren. Met behulp van galvanotechniek 
kunnen produkten uitwendig worden 
voorzien van lagen met een grote varië-
teit aan decoratieve en functionele ei-
genschappen. Afhankelijk van het aan-
gebrachte metaal krijgt het te bedekken 
produkt uitwendig zeer specifieke eigen-
schappen, zoals bijvoorbeeld een verbe-
terde corrosiebestendigheid, soldeer-
baarheid, hardheid, of slijtvastheid. 

Gemetalliseerde kunststoffen 

Het metalliseren van kunststoffen wordt 
toegepast wanneer voor het oppervlak 

Firma 

DSM 
Bayer 
ICI 
General Electric 
Hoechst 
ICI 

Tabel 1: Metalliseerbare Engineering Plastics 
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van een kunststofprodukt metallische ei- 

d
enschappen vereist zijn. De functie van 
e metaallaag kan onder meer zijn: de-

coratie, thermische geleiding, elektrische 
geleiding, soldeerbaarheid, reflectie, 
versteviging of bescherming. Het metalli-
seren van kunststoffen is niet eenvoudig 
omdat de eigenschappen van metalen 
en kunststoffen sterk van elkaar verschil-
len. Daar galvanische processen in wa-
terige oplossingen plaatsvinden moet het 
apolaire kunststofoppervlak eerst hydro-
fiel gemaakt worden. Omdat kunststof-
fen ook niet geleidend zijn moet men 
verder het kunststofoppervlak geleidend 
maken voordat men er de gangbare gal-
vanische behandelingen op kan toepas-
sen. Men kan een metaallaag aanbren-
gen door middel van een chemisch pro-
ces nadat het oppervlak hydrofiel en ka-
talytisch gemaakt is. Ook als een metaal-
laag op het oppervlak is aangebracht 
kunnen nog problemen optreden als ge-
volg van verschillen in uitzettingscoëffi-
ciënten tussen de beide materialen. Om 
deze problemen te ondervangen kan 
een glasvezelgevulde kunststof worden 
toegepast. Door bijvoorbeeld gebruik te 
maken van glasvezel-gevulde PEI (Ultem 
2200) is zelfs solderen aan de gemetalli-
seerde kunststof mogelijk. 

Toepassingen 
De toepassingen van gemetalliseerde 
kunststoffen zijn zeer divers. Met galva-
nische processen kan een grote verschei-
denheid aan metalen op het oppervlak 
worden aangebracht met hun eigen spe-
cifieke eigenschappen. 
Het metalliseren van kunststoffen is in het 
verleden vooral toegepast voor decora-
tieve doeleinden. Hiervoor werd nage-
noeg uitsluitend ABS (Acrylnitril-
Butadiëen-Styreen) toegepast. In toene-
mende mate wordt het metalliseren van 
kunststoffen toegepast in de elektroni-
sche industrie. Vooral het bedekken van 
elektronica-behuizingen voor het af-
schermen van elektromagnetische stra-
ling (EMI) is een belangrijk toepassings- 

d
ebied geworden.. Een voorbeeld van 
eze toepassing toont figuur 1. 

Een metaallaag kan tevens op kunststof 
worden aangebracht om de slijtvastheid 
te verhogen. 
Het beschikbaar komen van EP's met hun 
zeer hoge stijfheid en temperatuurbe-
stendigheid heeft de ontwikkeling moge-
lijk gemaakt van een nieuw produkt, het 
Moulded Interconnection Device (MID). 
Dit is een produkt waarin het printed cir-
cuit board, connectoren, en onderdelen 
voor assemblage geïntegreerd zijn. 
Voordelen van MID-technologie zijn de 

Figuur 1. Polyamide steker, aan de binnenzijde 
vernikkeld voor afscherming van elektromagneti-
sche straling. 

lagere kosten door integratie van functies 
en de mogelijkheden tot miniaturisering. 
Ook kan worden gedacht aan het aan-
brengen van een geleidend patroon aan 
de binnenkant van de behuizing van een 
apparaat. 
Aan de eisen die aan dergelijke produk-
ten gesteld worden ten aanzien van 
maatvastheid en temperatuurbestendig-
heid (soldeerbewerkingen) kan alleen 
met zeer specifieke kunststoffen worden 
voldaan. Men is dan aangewezen op 
EP's of thermoharders. 

Hechting 
Een zeer belangrijk kwaliteitsaspect van 
gemetalliseerde kunststoffen is de hech-
ting. 
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Hechting kan worden gedefinieerd als 
de som van intermoleculaire krachten 
(ion-, covalente-, polaire-, of van der 
Waalskrachten) die heersen tussen twee 
materialen. Hechtkracht zoals die in de 
praktijk gemeten wordt zal over het alge-
meen afwijken van de hechting zoals die 
hierboven gedefinieerd is. De experi-
menteel bepaalde hechtkracht wordt, 
behalve door de fundamentele hechting, 
ook beïnvloed door factoren als vervui-
ling in het grensvlak, ruwheid van het 
grensvlak, mechanische eigenschappen 
van de materialen, inwendige spannin-
gen en door de meetmethode. 
Voor gemetalliseerde kunststoffen ver-
staat men onder hechting, de kracht die 
nodig is voor het verwijderen van een 
metaallaag van een kunststofoppervlak. 
Deze hechting kan worden uitgedrukt in 
de eenheden [N/mm2] of [N/cm], af-
hankelijk van de toegepaste meetmetho-
de. 
De methoden die het meest worden toe-
gepast voor het bepalen van hechting 
zijn: 
— de Peeltest volgens DIN 53494, 
— de pull-off-test (nog niet gestandaar-

diseerd). 
Verder zijn er verschillende kwalitatieve 
methoden die voor gemetalliseerde 
kunststoffen worden toegepast zoals 
buig-, kras- en plakbandtesten. 
Hechting van de metaallaag op de kunst-
stof wordt in de meeste gevallen gereali-
seerd door het kunststofoppervlak che-
misch op te ruwen. Door de mechanische 
verankering van de metaallaag in de 
kunststof is een goede hechtkracht reali- 

7 - 

6 
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Figuur 2. Invloed van de beitstijd op de hecting van koper op Vectra C810 (LCP) 



Figuur 3. Behuizing 
van een scheerappa-
raat, vervaardigd 
door spuitgieten in 
twee stappen en daar-
na selectief met goud 
bedekt. 
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seerbaar. Bij ABS wordt de ruwheid ge-
realiseerd door één van de componenten 
(het butadiëen) uit het kunststofoppervlak 
weg te etsen. Hiertoe wordt de kunststof 
in een sterk oxyderende, sterk zure of in 
een alkalische oplossing chemisch ge-
beitst. Deze beitsprocedure resulteert te-
vens in een goede bevochtiging van de 
kunststof. Een andere manier om een 
goede ruwheid te realiseren door middel 
van etsen, is het toepassen van een 
kunststof met een mineraal vulmiddel wat 
gedeeltelijk kan worden verwijderd. Dit 
is bijvoorbeeld mogelijk bij Vectra C810 
(LCP). Figuur 2 geeft het verband weer 
van de hechting van koper op Vectra 
C810 als functie van de beitstijd. In eer-
ste instantie neemt de hechting toe met 
de beitstijd als gevolg van een toene-
mende verruwing van het kunststofop-
pervlak, met als gevolg een toenemende 
mechanische verankering. Bij verder toe-
nemende beitstijd daalt de gemeten 
hechting omdat door de beitsbehande-
ling de sterkte van de kunststof in het 
grensvlak afneemt. 

Een duidelijke nadeel van het chemisch 
beitsen van het oppervlak is dat de ruw-
heid toeneemt en dat de behandeling de 
sterkte van de kunststof kan verminderen. 
Een alternatief om goede hechting te re-
aliseren is het toepassen van een speci-
fieke voorbehandeling waarbij reacties 
met het polymeer leiden tot chemische 
bindingen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk 
met PEI (Ultem) waarbij zonder chemisch 
opruwen zeer goede hechtkrachten ge-
meten worden. 

Produkten die men wil laten metalliseren 
moeten aan een aantal voorwaarden  

voldoen. Voor een goede hechting is het 
van belang dat het beitsen of chemisch 
modificeren van het oppervlak zo homo-
geen mogelijk plaatsvindt. Bij het spuit-
gieten moet reeds worden getracht een 
homogeen oppervlak te creëren door het 

ranulaat vooraf goed te drogen en ook 
ce verschillende spuitgietparameters 
goed te kiezen. Ook moeten de produk-
ten zo schoon mogelijk zijn zodat bij 
voorkeur geen lossingsmiddelen worden 
toegepast. 
Voor het galvaniseren is ook de geome-
trie van het produkt van belang. Tijdens 
het galvaniseren zal in blinde gaten wei-
nig metaal worden afgezet en op uitste-
kende delen zal de metaallaag dikker 
zijn dan op de rest van het produkt. 
Het is daarom ook erg belangrijk om de 
galvaniseur bij de ontwikkeling van een 
produkt te betrekken. Hiermee kunnen 
problemen in een vroeg stadium worden 
onderkend en voorkomen. 

Selectief metalliseren 
Voor nagenoeg alle toepassingen wordt 
een gedeeltelijke metallisatie van een pro- 

Reflector uit polyetherimide (Ultem 1000) met een 
reflectielaag van chemisch nikkel-fosfor. 
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dukt gevraagd. Voor het selectief metalli-
seren zijn er verschillende mogelijkheden. 
De keuze uit de mogelijke technieken is 
sterk afhankelijk van het produkt. 

Men kan een produkt in twee stappen 
met twee verschillende kunststoffen spuit-
gieten (two shot moulding). 
Als men het produkt daarna gaat metal-
liseren volgens een specifieke procedure, 
zal de ene kunststof wel en de andere 
kunststof niet gemetalliseerd worden. 
Figuur 3 laat een produkt zien dat vol-
gens deze methode is vervaardigd. 
Ook kan men selectieve metallisering be-
reiken door gebruik te maken van foto-
gevoelige lakken. Hierbij wordt het ge-
hele produkt in eerste instantie van een 
dunne geleidende metaallaag voorzien 
door middel van een chemisch proces. 
Vervolgens wordt een fotolak aange-
bracht en wordt door selectief belichten 
en ontwikkelen een patroon in de lak 
aangebracht. Dit patroon wordt galva-
nisch versterkt waarna de fotolak kan 
worden verwijderd. Hierna kan men de 
startlaag verwijderen in een etsproces 
zodat men het opgegroeide sporenpa-
troon overhoudt. 
Als minder hoge eisen aan de hechting 
worden gesteld kan een patroon ook 
worden aangebracht met een geleiden-
de inkt via tamponprint of zeefdruk. 
Deze inkt kan galvanisch worden ver-
sterkt tot de gewenste metaallaagdikte. 

Samenvatting 
De ontwikkelingen van EP's is in volle 
gang. De verwachting is dat deze groei 
in de jaren negentig zal doorzetten en 
dat het gebruik van kunststof als con-
structiemateriaal in versneld tempo zal 
toenemen. Het aantal toepassingen van 
gemetalliseerde kunststoffen zal in een 
vergelijkbaar tempo toenemen. Door 
middel van verschillende galvanische 
processen kunnen produkten uitwendig 
zeer specifieke eigenschappen krijgen. 
Voor de Engineering Plastics vermeld in 
tabel 1 zijn binnen Philips PMF 
Nederland BV processen ontwikkeld. 
Een ontwikkeling die in gang gehouden 
wordt door het beschikbaar komen van 
nieuwe materialen en toepassingen. 

Het onderzoek naar het metalliseren van kunststoffen 
zal voornamelijk gericht zijn op het metalliseren van 
de nieuwe Engineering Plastics voor toepassingen 
zoals reflectie, decoratie, EMI afscherming en slijt-
vaste lagen. 

A.F.P.M. van Veggel is werkzaam bij het Centrum 
voor MetaalChemie en Lakken, Philips PMF 
Nederland BV; telefoon 040-735861 
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Mechatronica in historisch perspectief 

Dr.ir.J.A.Rietdijk 

motto "Alles is in alles" 	Multatuli 

Achtergronden 

De mens bezit het unieke vermogen om 
voort te bouwen op de door de natuur 
egeven mogelijkheden. We noemen 

cat het beoefenen van techniek. Goed 
beschouwd is dat een hogere vorm van 
bezigheid dan het beoefenen van weten-
schap, waarvan de essentie "slechts" het 
ontdekken van de natuur is. 
De ontwikkeling van de techniek is al zo 
oud als de mensheid zelf: Zodra de mens 
(evenals het dier) ontdekte, respectieve-
lijk begreep, wat er voor effecten te be-
reiken zijn met natuurlijke verschijnselen, 
ging hij er gebruik van te maken. 
Aanvankelijk waren de beoefenaars van 
techniek zeer universele geesten. Zij be-
oefenden een breed scala van de op het 
betreffende tijdperk bekende weten-
schap en techniek: Astronomen ontwik-
kelden hun eigen instrumenten, maar be-
oefenden daarnaast nog vele andere 
"vakken". 
Naarmate de kennis toenam (meer ont-
sloten werd) en de techniek zich verder 
ontwikkelde, nam noodgedwongen de 
neiging tot specialisatie toe. Op zich is 
dat een logisch verschijnsel. 
Tegenwoordig spreekt men over "Vak-
gebieden", daarmee onbewust door 
middel van een pleonasme, aangevend 
hoe verkaveld we nu met wetenscha en 
techniek omspringen. Een vergelijking   
met het verhaal over de toren van Babel 
dringt zich op! 
Vatten we de werktuigbouwkunde op als 
het vak dat tot doel had en heeft om de 
mensen te voorzien van hulpmiddelen, 
die zijn lichamelijke capaciteiten wat be-
treft kracht, arbeidsvermogen, nauwkeu-
righeid, uithoudingsvermogen, combi-
natievermogen en/of snelheid overtref-
fen of evenaren, dan is het duidelijk, dat 
het vak in de loop van de tijd aanzienlijk 
is "gestript". Alleen mechanische noties 
zijn gebleven. Vandaar dat in de meeste 
talen het vak daarmee wordt aangeduid 
("mechanics" of een daarmee verwante 
vorm). Vakgebieden zijn van elkaar ver-
vreemd. Omstreeks 1920 werd aan de 
toenmalige Delftse Technische Hooge- 

school het vakgebied der elektrotechniek 
van de werktuigbouwkunde afgeschei-
den! 
Zo kon de situatie ontstaan, zoals we die 
nu kennen: een isolerende specialisatie, 
die een harmonische ontwerpgang van 
moderne produkten en produktiemidde-
len in de weg staat. Lange tijd kon dat 
goed gaan, omdat van onze hulpmidde-
len (werktuigen) nog geen zeer com-
plexe functies werden verwacht. Nu ech-
ter is het tijdstip aangebroken, dat van 
de werktuigen eigenschappen worden 
gevraagd, die tot nu toe slechts aan or-
ganismen werden toegeschreven: Het 
organisch samengaan van constructie, 
sensoren, actuatoren, processen en ge-
gevensverwerking. Daarvoor is een in-
tense samenwerking van vele disciplines 
onontbeerlijk. Voor samenwerking is van 
groot belang, dat de deelnemers op z'n 
minst op de hoogte zijn van de mogelijk-
heden en capaciteiten van de diverse 
partners. 
Het is de mechatronica, die daarvan re-
kenschap geeft. 

Een totaalconcept 

Door de EG (IRDAC workingparty 2, 
Mechatronics) is in 1986 als definitie 
voor mechatronica gegeven: 

"Mechatronics is the synergistic combi-
nation of precision mechanical enginee-
ring, electronic control and systems thin-
king in the design of products and pro-
cesses." 

Het is duidelijk, dat men zich daarbij een 
totaal concept met alle relevante vakge-
bieden, (dus ook bijvoorbeeld optica) 
voor ogen moet stellen. 
De probleemstelling is duidelijk: ener-
zijds neemt -noodzakelijkerwijs - de spe-
cialisatie toe, anderzijds is er een steeds 
grotere behoefte aan ontwerpconcepten, 
waarin alle relevante technieken opti-
maal zijn toegepast en met elkaar inter-
fereren. 
De oplossing van het geschetste pro-
bleem lijkt niet te liggen in een poging 
om specialismen af te schaffen of te blok-
keren. Hoogwaardige en diepgaande 
noties zijn onontbeerlijk, maar wel kan 
men streven naar een mentale attitude  

waarin men openstaat voor de mogelijk-
heden van aansluitingen van het eigen 
vakgebied met andere vakgebieden. Het 
moet dan zelfs niet het karakter hebben 
van multi-disciplinair werken maar veel-
eer en vooral van een inter-disciplinair 
bezig zijn, dus een intense samenwer-
king en begrip voor elkanders werkge-
bied. De mechatronica is de activiteit die 
tracht, uitgaande van deze notie, de ver-
wevenheid van bij uitstek (maar niet uit-
sluitend) mechanische en elektrische 
techniek aspecten in optimale ontwerpen 
uit te buiten. Dat is vooral belangrijk 
voor dynamische systemen waardoor 
met name de regeltechniek een sleutel-
functie speelt binnen de mechatronische 
activiteit. 
Als voorbeelden van mechatronische 

f roducten kunnen worden genoemd: 
otocamera's, consumentenelektronica 

(CD speler, recorders etc.), textielmachi-
nes, robots, medische apparatuur, enz., 
enz.. Eigenlijk bevatten vrijwel alle pro-
dukten - als we ook hun wordingsproces 
erbij betrekken - mechatronische aspec-
ten. Mechatronica is dus van fundamen-
tele betekenis voor de toekomst van de 
industriële produktie. 
In ons land blijkt de technologie met be-
trekking tot mechatronische produkten, 
afgezien van enige gunstige uitzonde-
ringen, de neiging te hebben achter te 
gaan lopen in vergelijking met de ons 
omringende landen, zoals Duitsland, 
Italië, Frankrijk, maar ook België; vooral 
Japan wordt gezien als een mechatro-
nisch bolwerk. In dit verband is de term 
"zorgwekkend" gevallen. Dit is gelukkig 
nu ook door de overheid onderkend. 
Hoe bereiken we nu, dat een en ander 
tot de betrokkenen gaat doordringen? 
Voor een belangrijk deel zal dat moeten 
gebeuren door: 

bewustwording van het bovenstaande, 
- voorbeelden van succesvolle mecha-

tronische ontwerpen, 
doorbreken van de "angst" voor 
vreemde vakgebieden, 
het organiseren van mechatronica-
bijeenkomsten, zoals dit symposium, 

- onderwijsvormen waarin het boven-
staande wordt ingebracht, 
Education Permanente: nascholing en 
publiciteit. 
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Een systematische aanpak van een en 
ander wordt noodzakelijk geacht. 

Platform mechatronica 

Ons land kent sinds kort een Platform, 
dat de stimulering van de mechatronica 
in de breedste zin van het woord tot haar 
taak rekent. Het platform brengt verte-
genwoordigers uit het relevante bedrijfs-
leven, intermediaire organisaties, TNO 
en representanten uit het onderwijs sa-
men. De bedoeling hiervan is om letter-
lijk daadwerkelijk tot een inhaalslag te 
komen. 
Daartoe zullen een aantal knelpunten 
worden bestreden: 
1. Trage bewustwording. 
2. Gebrek aan kennis bij bedrijven. 
3. Gebrek aan kennis bij het onderwijs  

(met name HBO en MBO). 
4. Ondoorzichtigheid van de kennisin-

frastructuur. 
5. Het MKB mist de mogelijkheid zich op 

eigen kracht te "mechatroniseren". 

Op elk van deze gebieden wil het plat-
form activiteiten ontplooien. Het plat-
form, waarin ieder mechatronisch be-
drijf of instelling kan en mag meedoen, 
zal een stimulerende taak gaan uitvoe-
ren, waarin onder meer de bovenstaan-
de punten de leidraad vormen. De over-
heid (EZ) stelt zich voor om, mede in 
overleg met het platform, niet onbelang-
rijke middelen ter beschikking te stellen 
voor mechatronica-projecten. Het be-
drijfsleven zal daarbij echter met initia-
tieven moeten komen. De trage bewust-
wording ook bij het bedrijfsleven van  

een en ander vormt daarbij het grootste 
knelpunt. 
Internationaal komen er meer en meer 
initiatieven tot stand: Mechatronica con-
ferenties, tijdschriften en - wat vooral be-
langrijk is - het onderwijs gaat zich meer 
en meer rekenschap geven van het be-
lang van mechatronica. Wij kunnen in 
dat opzicht een voorbeeld nemen aan de 
bovengenoemde landen. 
Nu wij ook in Nederland - hopelijk tijdig 
- de noodzaak van mechatronica heb-
ben ingezien, ligt er een geweldige uit-
daging voor ons. 

Voordracht gehouden op het symposium "Mecha-
tronica, techniek en toepassingen", dat werd geor-
ganiseerd door de Elektrotechnische studievereni-
ging THOR in samenwerking met het Instituut 
Vervolgopleidingen van de TU Eindhoven en dat 
plaats vond op 21 februari 1992. 

Een nieuwe schone kamer 
faciliteit voor SRON-Utrecht 

Een blik op de rij met instrumenten voor optische 
inspectie en metingen in het klasse 10 lithografie 
laboratorium. 

Sinds kort heeft het Utrechtse laboratori-
um van de Stichting Ruimteonderzoek 
Nederland (SRON) een belangrijk ver-
beterde huisvesting betrokken in het 
Utrechtse universiteitscentrum "De Uit-
hof". Een belangrijke investering in deze 
nieuwe huisvesting betreft de inrichting 
van een schone kamer faciliteit, welke 
behoort tot de beste en de grootste in het 
land. Schone kamers vormen een essen-
tiële infrastructuur voor het vervaardigen 
van satellietinstrumentatie. SRON ont-
wikkelt en fabriceert satellietspectrome-
ters, afbeeldende camera's en detecto-
ren voor gamma-, r&dgen-, infrarood 
en sub-mm-straling. Traditioneel is deze 
ontwikkeling gericht op astrofysische 
toepassingen. Recent is ook de ontwikke-
ling gestart van aardobservatie en mi-
crozwaartekracht-instrumentatie. 
Assemblage, testen en integratie van 
(micro-)elektronische, 	fijnmechanische  

en optische onderdelen van de satelliet-
instrumenten dienen plaats te vinden on-
der stofarme en gecontroleerde omstan-
digheden. Daarboven is extra hoge rein-
heid vereist voor de afdeling lithografie, 
waar diverse soorten microstructuren 
worden gefabriceerd. Diverse depositie-
technieken van dunne lagen, zoals op-
dampen, sputterdepositie en elektropla-
ting, worden gecombineerd met nat-che-
mische en reactieve ionen-etstechnieken. 
De ruime opzet van de schone kamer, to-
taal zo'n 300 m2  stofklasse 10 (minder 
dan 10 deeltjes < 0,5 pm per ft3) en 450 
m2  klasse 1000 (met eilanden klasse 10) 
maakt deze ook zeer geschikt als gebrui-
kersfaciliteit. Het beleid van SRON is er-
op gericht extern gebruik van de schone 
kamer te bevorderen. Extern gebruik 
vindt reeds plaats in de vorm van con-
tractonderzoek (uitvoering door SRON-
personeel), maar kan ook in de vorm van 
verhuur plaats hebben (uitvoering door 
extern personeel). 
Montage onder gecontroleerde omstan-
digheden wordt SRON enerzijds opge-
legd door opdrachtverlenende ruimte-
vaartorganisaties en satellietfabrikanten 
ter preventie van vervuiling van de overi-
ge satellietonderdelen, anderzijds kan 
contaminatie het functioneren van het in-
strument zelf nadelig beïnvloeden. Een 
voorbeeld: tot nu toe veel gebruikte de-
tectoren voor r5ntgenstraling (zie foto) 
bestaan inwendig uit een aantal freems 
met daarop draden van 20-50 pm dik, 
30 cm lange onderlinge afstanden van 
0,6 mm en groter. Met de draden op een 
spanning van 1 — 4 kV in een geschikt 
(schoon) telgas kan een röntgenquant 
omgezet worden in een meetbare elektri- 

sche puls, waarna de energie en de posi-
tie van aankomst bepaald worden. 
Vervuiling in deze detectoren kan aan-
leiding geven tot doorslag, "false 
events", achtergrond en verloop van de 
gasversterking. 
Naast conventionele ontwerp en fabrica-
geruimtes heeft de fijnmechanische ont-
wikkelafdeling van SRON-Utrecht de be-
schikking over 100 m2  klasse 1000 
schone montageruimte met diverse facili-
taire voorzieningen, waaronder micro-
scopie, ultrasoon reinigen en laser-bon-
ding. 

Röntgendetector voor de groothoekcamera, die 
SRON heeft ontwikkeld voor COMIS, een missie 
die momenteel succesvol opereert in het Russische 
MIR-station. 

Voor nadere informatie: 
Dr. Marcel P. Bruijn, 
hoofd Sectie Microstructuren. 
SRON-Utrecht 
Sorbonnelaan 2, 3584 CA Utrecht 
Telefoon: 030-535600. 
Fax: 030-540860. 
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Micromechanica in de (bio-)medische wereld* 

klep 1 

Jan H. Fluitman 

Inleiding 
In het MESA-Instituut van de Universiteit 
Twente wordt het microbewerken van si-
licium toegepast voor de fabricage van 
fijne structuren die door hun functie klein 
moeten zijn en vanwege de mogelijkheid 
om batch-produktieprocessen toe te pas-
sen zoals voor de fabricage van IC's. 
Medische en biologische problemen zijn 
reeds lange tijd de drijvende krachten 
achter de miniaturisering. Bovendien 
zijn voor de toekomstige gezondheids-
zorg goedkope en betrouwbare onder-
delen en systemen nodig, vaak in de 
vorm van eenmalig te gebruiken weg-
werpartikelen. 

Micromechanica en micro-elektronica 
kunnen gecombineerd worden binnen 
de bestaande "silicium" bewerkingscycli. 
De ontwikkelingen op het gebied van 
Micro Systeem Techniek nemen explosief 
toe en geheel nieuwe toepassingsgebie-
den worden ontsloten. Soms spreek men 
over Micro-Mechatronica en inderdaad 
hebben we te maken met Mechatronica 
gebaseerd op siliciumtechnologie. Op-
gemerkt moet worden dat de term me-
chatronica niet uit het werkgebied van de 
micromechanica afkomstig is. Ze geeft 
de verandering in ontwerpfilosofie aan, 
die nodig is wanneer verscheidene disci-
plines betrokken zijn die vanaf het eerste 
begin van het ontwerp in beschouwing 
moeten worden genomen. De noodzaak 
van deze ontwerpfilosofie wordt gevoeld 
in die industrieën die snel vernieuwende 
systemen produceren en op de markt 
brengen en die hun voorsprong op de 
concurrentie niet willen verliezen. Door 
de integratie van disciplines ontstaat een 
doelmatiger ontwerp en kan het ontwik-
keltraject worden verkort. 

Silicium micromechanica staat nog in 
zijn kinderschoenen. De eerste mecha-
tronische onderdelen staan op het punt 
om op de markt gebracht te worden, zo-
als "geïntegreerde sensoren" als versnel-
lingsopnemers voor de automobielindus-
trie, zie figuur 1 . In de toekomst zullen er 
veel mechatronische systemen zijn of 
MEMS (Micro Electro Mechanische 

Figuur 1. Mechanica en elektronica op een chip. De 
sensor dient om in geval van een botsing zeer snel 
een luchtzak op te blazen die de autobestuurder 
beschermt. In het centrum zit een seismische massa 
(de brede lijn is een gleuf) die door een dammetje 
met de chip verbonden is. Van het dammetje wordt 
de buigspanning gemeten en elektronisch bewerkt. 
(Foto Nissan) 

Systemen) zoals ze in de kringen van de 
Micro Mechanische Research genoemd 
worden. Het ziet er naar uit dat Micro 
Systeem Techniek in de toekomst het pad 
zal volgen en de betekenis zal hebben 
zoals de micro-elektronica nu reeds 
heeft. 
Een belangrijk ander punt is dat mecha-
nica en elektronica niet de enige discipli-
nes zijn in de nieuwe systemen, zodat in 
de toekomst de term mechatronica te 
weinig omvattend zal zijn om alle activi-
teiten te dekken. Daarbij moet onder an-
dere ook gedacht worden aan de bete-
kenis van optica, magnetische effecten 
en (bio)chemie. 

Figuur 2a. 
Schematische 
doorsnede van 
de micropomp 
	 inlaat 

Het eerste deel van dit artikel is afkom-
stig uit de brochure van de "Microme-
chanica Group" van MESA, Universiteit 
Twente, die op aanvraag verkrijgbaar is 
en die een overzicht geeft van het werk 
van de groep. Het tweede deel rappor-
teert over het werk van de "Biosensors" 
groep van het MESA Instituut en het der-
de deel gaat weer over het werk van de 
Micromechanica groep. Deze volgorde 
is gekozen om de biomechanica als "ro-
de draad" vast te houden. 

Vloeistofverwerkende systemen 
Inleiding 
In veel toepassingen van vloeistofverwer-
king - zoals medicijndoseringssystemen 
en analysesystemen in de chemie en me-
dicijnen - is behoefte aan kleine appara-
ten als pompen, actieve en niet-actieve 
kleppen, massastroom- en volume-
stroomsensoren, mengeenheden, detec-
toreenheden, filters, kanalen, etc. In het 
verleden hebben we een micropomp ont-
wikkeld die nu met een stromingssensor 
wordt geïntegreerd om een doseersys-
teem te ontwikkelen. 

Figuur 2b. Micropomp, dikte ca 1 mm. 
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Micromechanica in de (bio—)medische wereld* 
vloeistofstroomsensor 

Ti 	H 	T 2 
Figuur 3a. Schema van de volumestroomsensor. 
(Fl verwarmingsweerstand, Ti en T2 temperatuur-
gevoelige weerstand) 

Figuur 3b. Foto van de volumestroomsensor 

Micropomp 
In navolging van het pionierswerk van 
Jan Smits hebben we gewerkt aan de 
ontwikkeling van een micropomp. Het 
uiteindelijke pompontwerp is afgebeeld 
in figuur 2. Het is een pomp bestaande 
uit een pompkamer en twee terugslag-
kleppen. Het fabricageproces bestaat uit 
anisotropisch etsen van silicium, ano-
disch verbinden van de plakken en ver-
dampen van aluminium. (Een gedetail-
leerde beschrijving staat in Mikroniek 
30(1990)1.) 

Bondgraafmodel van micropomp 
Tijdens het ontwerpproces van de micro-
pomp is een model van de pomp ontwik-
keld met de bondgraafmethode. Dit laat 
een modelvorming toe in alle fysische do-
meinen — mechanisch, elektrisch, ther-
misch en pneumatisch — met een-en-de- 

verwarmings-
weerstand 

Figuur 4. 
Schematische 
doorsnede van 
de micropomp 
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zelfde taal. De resultaten van dit model 
kunnen gebruikt worden voor herontwerp 
voor speciale toepassingen van de pomp. 

Vloeistof stroomsensor 
De vloeistofstroomsensor, zie figuur 3, is 
gebaseerd op een thermisch principe. 
De vloeistofstroom neemt wat warmte 
mee van een microstructuur in een ka-
naal. De massastroom kan bepaald wor-
den door het registreren van de warmte-
verdeling in de microstructuur of die van 
de stromende vloeistof in de buurt. 
De microstructuur die in onze sensor is 
toegepast is gemaakt van LPCVD Si3N4  
dunne film (LPCVD = Low Pressure 
Chemical Vapour Deposition). De sensor 
reageert zeer snel als gevolg van de bij-
zonder kleine warmtecapaciteit en ge-
ringe warmtegeleiding van de micro-
structuur. 
Integratie van de micropomp en de volu-
mestroomsensor heeft geleid tot de ont-
wikkeling van een doseersysteem. 
Dit doseersysteem is nodig voor een mi-
croinjectiesysteem, zie figuur 4, voor 
chemische analyse, waarbij de reactie-
producten van een monster met de ana-
lysevloeistof worden gemeten, bijvoor-
beeld optisch. Voor dat doel werken we 
aan het ontwerp van een microvloeistof-
menger. Het probleem van een dergelijk 
apparaat is het zeer kleine Reynolds-ge-
tal in de microvloeistofsystemen. (Het 
Reynolds-getal is afhankelijk van de vis- 

Figuur 5. Draineersysteem zoals dat in het oog 
wordt ingeplant bij glaucoom (verhoogde oogbol-
druk). Implantaat 1 en 2, klep met microactuator 3. 

Figuur 6. Elektrochemische microactuator voor de 
klep van figuur 4. 

cositeit en de stromingssnelheid en dient 
om vast te stellen of een stroming turbu-
lent of laminair (gelaagd) zal zijn.) 
Een andere medische toepassing van 
mengers komt voor in rode-bloedceltel-
Iers. 

Glaucoom-klep 
Tenslotte wordt een klep ontwikkeld voor 
drainagesystemen om glaucoom (ver-
hoogde oogboldruk) te behandelen. 
Voor de drukbeheersing in het oog van 
glaucoompatiënten wordt een buisje 
geïmplanteerd, zie figuur 4, dat een be-
stuurbare doorgangsweerstand heeft. 
Momenteel werken we aan een actuator 
die de doorgangsweerstand moet sturen. 
De werking van de actuator is gebaseerd 
op de gasontwikkeling in een galvani-
sche cel, zie figuur 6. 

luchtkamer 	volumestroom 
sensor 



boven 
elektrode 

electreet 
diafragma 

Si 

Si 02 

polymeer 

achterkamer 

Figuur 7. Minimicrofoon. 

Figuur 8. 
Differentiaaldrukme-
ter voor medische 
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Minimicrofoon 
Een minimicrofoon is ontwikkeld als on-
derdeel van een gehoorapparaat. De 
eerste generatie van de minimicrofoon is 
een geminiaturiseerde versie van de 
electreetmicrofoon (speciaal type con-
densatormicrofoon). Het gearceerde ge-
deelte in figuur 7 is een geleidende silici-
umplak die dient als de vaste condensa-
torplaat. Op het flexibele diafragma is 
het materiaal van de flexibele elektrode 
neergeslagen. De siliciumplak is op zo-
danige wijze micro-bewerkt dat er een 
ruimte is gemaakt tussen de beide elek-
trodes. Bovendien zijn er doorlopende 
gaten gemaakt, sommige voor het be-
vestigen van het diafragma, andere voor 
een doorverbinding met de achterkamer 
zodat de lucht kan verplaatsen waar-
door de stijfheid van de bovenelektrode 
vermindert. 
Van essentieel belang in het ontwerp is 
het electreet, een geladen laag die de li-
neariteit van de microfoon verbetert. 
Deze bestaat eenvoudigweg uit een ge-
laden siliciumdioxydelaag die een spe-
ciale behandeling heeft ondergaan om 
de geleidbaarheid aan het oppervlak te 
onderdrukken. Hierdoor wordt lading-
verlies voorkomen hetgeen noodzakelijk 
is voor een langdurige stabiliteit. 
Een nieuwe generatie minimicrofoons 
wordt nu ontwikkeld gebaseerd op mi-
cro-bewerkingstechnieken waardoor het 
mylarmembraan overbodig wordt. Uit 
het oogpunt van de procestechnieken die 
in de IC-technologie worden toegepast is 
de mylarfolie een niet te combineren on-
derdeel dat een geautomatiseerde fabri-
cage in de weg staat. 
Een nieuw ontwerp, opent de mogelijk-
heid om delen van de elektronica op zo-
danige wijze op de siliciumplak te inte-
greren dat een gemengde elektronische-
mechanische structuur wordt gemaakt in 
een enkele procesgang. 

Resonerende rekstrookjes 
Een alternatief voor de klassieke weer-
standrekstrook is een resonerende balk. 
Het rekken van een balk verhoogt de ei-
genfrequentie, wat elektronisch eenvou-
dig kan worden gemeten vanwege het 
semi-digitale karakter van het signaal. 
Figuur 8 toont een differentiaaldrukme-
ter voor medische toepassingen. De res-
onators zijn onderdeel van een met mi-
cromechanische techniek gemaakt dia-
fragma dat vervormt bij een drukver-
schil. In een meer klassiek ontwerp wor-
den de weerstandrekstrookjes geplaatst 
op de delen waar nu in het nieuwe ont-
werp de resonators zijn gepositioneerd. 
De resonators zijn luchtdicht van de bui-
tenwereld afgesloten, waardoor ze be-
schermd zijn tegen invloeden van buiten 
en tegelijkertijd een vacuum wordt gere-
aliseerd. Dat laatste is belangrijk om 
demping te voorkomen en een goed ge-
definieerde resonantiepiek te genereren. 
Een kwaliteitsfactor in de orde van 
100.000 ligt bij dit ontwerp binnen de 
mogelijkheden. 

De haalbaarheid van afgeschermde re-
sonators in een drukopnemer is aange-
toond. In figuur 9 is de dwarsdoorsnede 
zichtbaar van zo'n kleine constructie die 
gemaakt is met een vergelijkbaar IC-op-
pervlaktebewerkingsproces. De holte die 
om de resonator zit is gemaakt door de- 

Figuur 9. Detailopname van een resonator. De kap 
is weggebroken om de balk (1 pm dik) zichtbaar te 
maken. De donkere lijn onder de balk is een vrije 
ruimte van 1 um, zodat de balk kan trillen. 

positie van zogenaamde opofferingsla-
gen die worden weggeëtst wanneer de 
gehele stapel lagen gevormd is. Het et-
sen van de van te voren gedefinieerde 
kleine gaatjes, het afsluiten van de gaat-
jes na het etsen en het verdrijven van de 
gassen uit de holte is een proces dat mo-
menteel volledig gecontroleerd gebeurt. 
Het zal duidelijk zijn dat, wanneer de 
technologie van het produceren van re-
sonerende rekstrookjes met de bijbeho-
rende elektronica wordt beheerst, deze 
rekstrookjes in elke structuur kunnen 
worden ingebouwd waar rek gemeten 
moet worden. 

De auteur Jan H. Fluitman is hoogleraar Trans-
ductietechniek en directeur van het MESA Instituut 
aan de Universiteit Twente. MESA is een afkorting 
van Microelectronics, Material Engineering, Sensors 
and Actuators. De beschreven ontwerpen en pro-
dukten zijn het resultaat van het werk van een team 
van collega's en medewerkers. 

• Dit artikel is een vertaling van de voordracht ge-
houden op het symposium "Mechatronica, techniek 
en toepassingen", dat werd georganiseerd door de 
Elektrotechnische studievereniging THOR in samen-
werking met het Instituut Vervolgopleidingen van de 
TU Eindhoven en dat plaats vond op 21 februari 
1992. 



Mikroniek nummer 3- 1992 

81 

Eigenschappen, fabricage en toepassingen 
van technische keramiek (1) 

P.J. van Tilborg 

Inleiding 
In de chemische procesindustrie, de me-
taalindustrie en de energietechnologie 
is de behoefte aan de toepassing van 
hoogwaardige materialen, geschikt 
voor het gebruik bij hoge temperatuur, 
sterk toegenomen. Dit is een gevolg van 
het streven naar verbetering van rende-
ment, levensduur en betrouwbaarheid 
van installaties en de verkleining van 
schadelijke effecten op het milieu. 
Door het toepassen van keramische 
materialen, in het bijzonder op het ge-
bied van hogetemperatuur warmtewis-
selaars, cyclonen, filtersystemen, turbi-
nes, dieselmotoren, pompen, kleppen 
en snijgereedschappen, kan men een 
'high-tech' doorbraak verwachten. 
Voor deze toepassingen spelen de unie-
ke eigenschappen van technische kera-
miek, zoals grote hardheid, slijtvast-
heid, sterkte bij hoge temperatuur, ge-
ringe soortelijke massa en corrosiebe-
stendigheid een doorslaggevende rol. 
Andere eigenschappen, bijvoorbeeld 
elektrische, magnetische en structuur-
kenmerken zoals porositeit, houden ech-
ter ook grote beloften in voor het ge-
bruik van keramiek in elektronicacom-
ponenten, membranen, filters, sensoren, 
nieuwe katalysatoren en prothesen. 
Internationaal gezien verwacht men 
een grote markt voor nieuwe materia-
len en in het bijzonder voor nieuwe ke-
ramische materialen. 

In het algemeen worden keramische ma- 
terialen ingedeeld in: 

klassieke keramiek 
. grof-keramiek (bakstenen en dak- 

pannen), 
. fijn-keramiek (aardewerk en porce- 

lein); 
- technische keramiek 

. functionele 	keramiek 	(optische, 
magnetische of elektrische functies), 

. structurele keramiek (mechanische 
of thermomechanische functies). 

Technische keramiek wordt in het alge-
meen gedefinieerd als een groep anor- 

d
anische, niet-metallische materialen, 
ie na vormgeving bij veelal kamertem- 

Keramische branderkop. 

peratuur hun materiaaleigenschappen 
verkrijgen door warmtebehandeling bij 
hoge temperatuur, meestal boven 1200 
graden Celsius. 

De bekendste en meest toegepaste tech-
nische keramische materialen zijn: 
- oxyden op basis van aluminium, sili-

cium, zirconium, titanium, beryllium 
en magnesium; 

- nitriden op basis van silicium, bori-
um, titanium en aluminium; 

- carbiden op basis van silicium, bori-
um, en titanium; 

- composieten. 

Figuur 1. 
Schematische weer-
gave van de relatie 
tussen chemische sa-
menstelling, fabrica-
ge, microstructuur en 
de eigenschappen 
van de technische 
keramiek. 

microstructuur 

Bij de functionele keramische materialen 
vormt de chemische samenstelling meest-
al de basis voor de gewenste elektrische, 
magnetische, optische of chemische ei-
genschappen van de vormstukken. Een 
overzicht van functionele keramische 
materialen en hun toepassingen is weer-
gegeven in tabel 1. 

Bij de structurele keramische materialen 
ligt het accent vooral op de gewenste 
mechanische en thermo-mechanische ei-
genschappen. Een overzicht van structu-
rele keramische materialen en hun toe-
passingen is weergegeven in tabel 2. 
Uit deze tabel 2 blijkt dat de industriële 
toepassingen in het algemeen gebaseerd 
zijn op de karakteristieke eigenschappen 
van structurele keramiek, zoals hard-
heid, slijtvastheid, drukvastheid, hittebe-
stendigheid, geometrische stabiliteit, 
corrosiebestendigheid, isolatievermogen 
en soms geleidingsvermogen. 
Deze eigenschappen worden enerzijds 
bepaald door de intrinsieke, direct aan 
de chemische samenstelling gerelateer-
de, eigenschappen en anderzijds de ex-
trinsieke, direct aan de microstructuur en 
indirect aan de vervaardigingswijze ge-
relateerde, eigenschappen. In figuur 1 is 
de relatie tussen de chemische samen-
stelling, vervaardigingswijze, micro-
structuur en de eigenschappen schema-
tisch weergegeven. 

Uit de figuur blijkt dat de reproduceer-
baarheid van de eigenschappen van 
technische keramiek een gevoelig punt 
is, omdat zij sterk afhankelijk is van de 
via vele fabricagestappen verkregen mi-
crostructuur. Bepalend hiervoor zijn met 

chemische 
samenstelling 

extrinsieke 

eigenschappen 

	•
_ karakteristieke 

eigenschappen 
technische keramiek 
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Tabel 1: Toepassingen van functionele keramiek 

— lonengeleidende materialen ((3-A1203, ZrO2, LiAIO2) 

Magnetisch 	— Zachte ferrieten 
— Harde ferrieten 

Optisch 	— Doorschijnend aluminia 
— Doorschijnend magnesia, mulliet, etc. 
— Doorschijnend Y203  - Th02  keramiek 
— PLZT-keramiek 

- IC-substraat en -omhulling, weerstands- en 
bedradingssubstraat 
keramische condensatoren 

- vibrators, oscillatoren, filters 
transductors, ultrasone luchtbevochtigers, 
piëzo-elektrische vonkgenerators 

- NTC-weerstanden (temperatuursensor, 
temperatuurcompensaie) 

- PTC-weerstanden (verwarmingselement, 
schakelelement, temperatuurcompensatie) 
CTR-weerstanden (warmtesensor) 
dikkefilmweerstanden (infraroodsensor) 
VDR-weerstanden (ruisverwijdering, 
piekstroombegrenzing, bliksembeveiliging) 
gesinterd CdS-materiaal (zonnecellen) 
SiC (elektrische ovens, verwarmingsapparatuur) 

vast elektrolyt voor natrium-accu's 
Zr02-keramiek (zuurstofsensor, pH-meter, brandstofcel) 
LiAIO2, voor matrix van gesmolten carbonaat brandstofcel 

magnetische opnamekoppen, temperatuursensors 
ferrietmagneten, kleine elektromotoren 

hogedruk-natriumlamp 
speciale lampen, infrarood-doorlatende vensters 
lasermateriaal 
lichtgeheugen-element, video-beeldscherm en 
-opslagsysteem, lichtmodulerencl element, 
optische sluiter en verzwakker 

— gaslekalarm, automatische ventilator, 
koolwaterstof- en fluorkoolstofdetector 
kooksensor voor microgolven, etc. 

— dragermateriaal voor uitlaatgaskatalysators 
enzymdrager, zeolieten 

- aluminiumfabricage, fotochemische processen, 
chloorproduktie 
keramisch filterbuizen voor vloeistof- of gasscheiding 

Elektrisch 

	

	
Isolatiematerialen (A1203, Beo, MgO) 
Ferro-elektrische materialen (BaTiO3, SrTiO3) 
Piëzo-elektrische materialen (PZT) 

- Halfgeleidermaterialen (BaTiO3, SiC, ZnOBi2O3, V205) 

Chemisch 
	

— Gassensor (ZnO, Fe2O3, Sn02) 
— Vochtsensor (MgCr204-Ti02) 
— Katalysatordrager (cordieriet) 
— Organische katalysator 
— Elektroden (titanaten, sulfiden, boricien) 
— Membranen (A1203) 

Tabel2: Toepassingen van structurele keramiek 

Procestechniek  Corrosiebestendigheid 
Slijtvastheid 

Afsluiters 
Plunjers 
Glijringen 
Lagers 
Spuitkoppen 
Geleiders 

A1203, SiC, Zr02, TiO2  en grafiet 

A1203, SiC, Si3N4B4C, en diamant Snijgereedschap 	 Slijtvastheid 
Slijpschijven 	 Hardheid 
Gritspuitkoppen 

Branders 	 Temperatuurbestendigheid 
Laskoppen 	 Corrosiebestendigheid 
Smeltkroezen 	 Warmtegeleidingsvermogen 
Warmtewisselaars 	Verwarmingselementen 

Klepzittingen 	 Temperatuurbestendigheid 
Cylindervoeringen 	Corrosiebestendigheid 
Zuigervoeringen 	 Warmtegeleidingsvermogen 
Turbocompressorrotor 	Isolatievermogen 

Heupgewrichten 	 Mechanische sterkte 
Gehoorgangen 	 'Lichaamsvriendelijkheid' 
Tandimplantaten 

Materiaalbewerking 

Hoge-temperatuur techniek 

Motorenbouw 

Medische techniek 

A1203, BN, SiC, Si3N4, en MoSi2  

A1203, Zr02, TiC, Si3N4, en AITiO2  

A1203  en hydroxylapatiet 
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Eigenschappen, fabricage en toepassingen van technische keramiek 

name grootheden zoals korrelgrootte en 
-verdeling, poriëngrootte en -verdeling, 
fase- en korrelgrenzen, homogeniteit, 
textuur, zuiverheid en defecten, die in 
hoge mate afhankelijk zijn van de wijze 
van uitvoering van de fabricagetechno-
logie, zoals weergegeven in figuur 2. 
De fabricage van technische keramiek 
omvat in principe de volgende produk-
tiestappen: 
- poedertechnologie: de bereiding en 

bewerking van keramische poeders; 
- vormgeving: het compacteren of 

voorverdichten van keramische poe-
derdeeltjes, granulaten of dispersies; 

- bewerken: eventuele bewerking van 
het groene vormstuk (groen is de aan-
duiding van de nog niet gebakken 
tussenfase); 

- verdichten: het uitstoken en sinteren 
van het groene vormstuk; 

- nabewerken: eventuele nabewerking 
van het gesinterde vormstuk met dia-
mantgereedschap, laser of ultrasoon-
technieken.  

technische keramiek worden toegepast 
verdelen in twee categorieën, en wel de 
iogene en de covalente materialen. 

- lonogene materialen 
De bindingskrachten tussen de sa-
menstellende atomen zijn een gevolg 
van hun tegengestelde ladingen. Dat 
wil zeggen dat er sprake is van ionen 
met een bolvormige elektronenstruc-
tuur, de edelgasconfiguratie. Als men 
zich deze ionen voorstelt als homo-
geen geladen bollen waarvan alleen 
maar de grootte en de specifieke la-
ding kan variëren, dan kan men ver-
wachten dat de kristalstructuur be-
paald wordt door de wijze waarop 
deze gestapeld kunnen worden. 
Voorbeelden van materialen met 
overwegend ionogene bindingen zijn 
Al2O3, ZrO2  en MgO - veelal de oxy-
dische keramische materialen. Zie fi-
guur 3a. 

- Covalente materialen 
De bindingen tussen de verschillende 
(of soortgelijke atomen) zijn het ge-
volg van gedeelde elektronenparen. 
Anders dan bij de ionogene materia-
len zijn de elementen niet als bolsym-
metrische te beschouwen. De bindin-
gen hebben een zeer sterke ruimtelij-
ke voorkeursrichting en zijn zeer sta-
biel. De kristalstructuur is ook hier 
geen gevolg van de dichtste stape-
ling, maar is meer een ruimtelijke uit-
breiding van de lokale gerichte struc-
tuur. Als gevolg hiervan en gezien het 
feit dat de onderlinge atoomafstand 
relatief groot is, is de kristalstructuur 
zeer specifiek en relatief open. De ke-
ramische materialen die een sterk co-
valent karakter hebben, veelal de 
niet-oxydische materialen zoals SiC 
en Si3N4, kenmerken zich door hun 
extreem hoge hardheid en hun hitte-
bestendigheid. Zie figuur 3b. 

Parallel is de combinatie van de vormge-
vings- en verlichtingsstap mogelijk bij 
het heet uniaxiaal en isostatisch persen. 
Op grond van de genoemde sterke re-
latie tussen fabricagetechnologie en 
microstructuur worden de basiseigen-
schappen en -structuren, de vormge-
vingstechnologieën en het sinteren in het 
volgende nader geanalyseerd. 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van dichte en taaie kerami-
sche materialen omdat zij de sleutel vor-
men voor een nog breder toepassingsge-
bied van structurele keramiek. 
Verder dient opgemerkt te worden dat in 
veel gevallen de keramische produkten 
door de vormgeving en het sinteren niet 
zonder meer aan de specificaties zullen 
voldoen. Dat kan enerzijds komen door-
dat in het vormgevingsproces niet alle 
details gerealiseerd kunnen worden. 
Anderzijds kunnen, door de niet voor 
100% voorspelbare krimp tijdens het sin-
teren, produkten niet aan de maat-
en/of vormtoleranties voldoen. Waar 
het gaat om krappe toleranties zal alleen 
nabewerking na het sinteren afdoende 
zijn. Gaat het echter om niet te nauwkeu-
rige details, dan kan bewerking in het 
groene stadium een aantrekkelijk alter-
natief zijn. 

Microstructuur 

Gezien vanuit de moleculaire structuur 
kan men ruwweg de materialen die als 

DEKLAAGTECHNOLOGIE 

Figuur 2. Fabricageschema voor technische keramiek. 
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Kijken we  we naar aspecten van de boven-
staande twee beschrijvingen die speci-
fiek verband houden met de keramische 
procestechnologie, dan kunnen we di-
rect al op basis van het overwegend ion-
ogene of covalente karakter van de bin-
dingsstructuur een aantal uitspraken 
doen ten aanzien van de te volgen fabri-
cageroute. 

Willen we met behulp van een poeder 
komen tot een dicht en/of sterk materi-
aal, dan zal tijdens een warmtebehan-
deling op microschaal een zodanig in-
wendig transport moeten plaatsvinden, 
dat de poederdeeltjes versmelten en de 
resterende holten gedicht kunnen wor-
den. Hiervoor is in principe materiaal-
transport nodig over een afstand zo 
groot als een individueel poederdeeltje. 
Voor dit transport is een drijvende kracht 
nodig en een transportmechanisme. 
Het feit dat in een ionogeen materiaal de 
verschillende deeltjes elkaar wel aan-
trekken, maar dat deze werking niet spe-
cifiek of gericht is, maakt dat de zelfdif-
fusie aanzienlijk kan zijn. Dit in tegen- 

stelling tot covalent materiaal, waar 
transport de verbreking van bindingen 
en het herstel ervan vereist. 
De drijvende kracht voor transport kan 
voor ionogeen materiaal vrijwel geheel 
geleverd worden door hoge energie die 
een gevolg is van het grote inwendige 
oppervlak. Een covalent materiaal daar-
entegen vereist voor transport een zeer 
hoge inwendige energie, een korte diffu-
sielengte (dus zeer kleine deeltjes) alsme-
de chemische en/of mechanische hulp-
middelen. Deze chemische hulpmiddelen 
dienen om transport via een meer mo-
biele fase te stimuleren. 

Transport van deeltjes door diffusie levert 
een reductie van de inwendige energie 
op, hetgeen een reductie van het inwen-
dige oppervlak inhoudt. Dit proces ver-
loopt sneller naarmate de temperatuur 
dichter bij het smeltpunt komt te liggen. 
De individuele poederdeeltjes worden 
aldus onderling verbonden. In het uiter-
ste geval, zoals bijvoorbeeld bij de oxy-
dische keramiek, is het zo mogelijk om 
alle holtes die oorspronkelijk in het mate- 

riaal aanwezig waren te doen verdwij-
nen, zie figuur 4a. 
Het is ook mogelijk een keramiek te ma-
ken met een poriestructuur die een groot 
inwendig oppervlak heeft, waarbij nog 
steeds op de zojuist beschreven wijze de 
deeltjes onderling versmolten zijn. 
Dergelijke materialen kunnen gemaakt 
worden met zeer uiteenlopende porosi-
teiten en mediane poriegrootten, zie fi-
guur 4b-4d. 

Kijken we naar de niet-oxydische mate-
rialen, dan staan SiC en Si3N4  het meest 
in de belangstelling. Door de beperkte 
mogelijkheden met betrekking tot het in-
terne transport maakt men deze materia-
len wel langs een indirecte weg. Een veel 
toegepaste methode is door SiC en gra-
fietpoeder te mengen en dit later bij ho-
ge temperaturen met zuiver silicium te la-
ten reageren. Door de vorming van SiC 
uit het grafiet en de geïnfiltreerde Si ver-
bindt men de reeds aanwezige SiC deel-
tjes en krijgt men een relatief dichte 
(> 90%) SiC-structuur. Si N4  kan men op 
analoge wijze maken door Si3N4-poe-
der met silicium geïnfiltreerd te nitreren 
bij hoge temperatuur en druk. Men 
noemt deze materialen "reaction boun-
ded". 

Basiseigenschappen 

Op grond van hun kristalstructuur en 
chemische samenstelling zijn technische 
keramische materialen gekenmerkt door 
de volgende basiseigenschappen: 

lage dichtheid; 
hoog smeltpunt; 

- hoge hardheid; 
- goede corrosiebestendigheid; 

grote slijtvastheid; 
grote stijfheid en compressiesterkte; 
goede kruipweerstand; 
lage thermische uitzetting; 
lage ductiliteit; 
brede variatie in thermische gelei- 
ding. 

In tabel 3 worden een aantal eigen-
schappen van belangrijke keramische 
materialen weergegeven in vergelijking 
met die van metalen en kunststoffen. 

Op basis van bovengenoemde eigen-
schappen kunnen de volgende voor- en 
nadelen van technische keramiek in ver-
gelijking met andere constructiemateria-
len worden genoemd. 

Voordelen: 
- Toepassingen bij hogere temperatu-

ren dan die bij metalen of superlege- 

Figuur 3 
a. Kristalstructuur 

van een iogeen 
materiaal, bij-
voorbeeld MgO. 

b. Kristalstructuur 
van een covalent 
gebonden mate-
riaal, bijvoor-
beeld SiC. 

Figuur 4. 
Microstructuur (kor-
relgrootte en poro-
siteit) 
a. Dicht materiaal 

zonder poriën. 
b. Poreus materi-

aal met kleine 
poriën. 

c. Poreus materi-
aal met kleine 
poriën en korrels 
van gelijke 
grootte. 

d. Poreus materi-
aal met grote 
poriën en korrels 
van gelijke 
grootte. 
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Tabel 3: Karakteristieke eigenschappen van enkele keramieken, 
metalen en kunststoffen 

Materiaal 	Dichtheid 
(g /cm3) 

Smelt- of 
ontledings- 
temperatuur 

( C) 

E-modulus 
(20 ) 
(GPA) 

Thermische 
uitzettings-
coëfficient 
(10 6K') 

Buigsterkte 
(20) 
(MPa) 

B4C 
BeO 
SiC 

Si3N4  
Si02  
AIN 

A1203  
Zr02  
WC 

diamant 
Mg 
Al 
Fe 
Ag 

PS 
PE 

PMMA 
PTFE 
PVC 
POM 
PC 

2,5 
3,1 
3,2 
3,2 
2,2 
3,3 
3,9 
5,8 
15,7 
3,5 
1,7 
2,7 
7,9 
10,4 
19,4 
1,1 
0,0 
1,2 
2,2 
1,4 
1,4 
1,2 

2430 
2840 
2400 
1900 
i950 
2227 
2350 
2715 
2867 

>3900 
923 
930 
1812 
1234 
3650 
70 
120 

60-90 
290 

amorf 
165 

amorf 

460 
310 

300-500 
300 
70 
350 
400 

100-200 
690 

44 
70 
200 
72 
360 
3 

1-2 
2-3 
3-5 
2-3 
2-4 
2-3 

4,0 
3,2 
5,0 
4,0 
0,1 
4,5 
8.0 
10,0 

5,2-7,3 
1,3 
27 
24 
12 
19 
4,5 

60-80 
110-160 
50-90 
100 
50 
130 
70 

200 
100-200 
200-300 
150-300 

2800-4000 
30-70 
20-30 
50-80 
15-30 
40-60 
70-80 
60-70 

300 
200-300 

400 
1000 
100 
350 
400 
500 
1400 

Verklaring: PS 	= polystyreen 
PE 	= polyethyleen 
PMMA = polymethylmetacrylaat (perspex) 
PTFE 	= polyetrafluorethyleen (teflon) 
PVC 	= polyvinylchloride (hard) 
POM 	= polyoxymethyleen (polyacetoat) 

ringen gebruikelijk zijn. 
- Langere levensduur bij toepassingen 

waarbij materiaalslijtage optreedt. 
Lagere soortelijke massa voor toepas-
singen bij hogere snelheden of toe-
rentallen in vergelijking met metalen. 
Unieke combinaties van eigenschap-
pen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld 
AIN met een hoge thermische en een 
lage elektrische geleidbaarheid. 

Nadelen: 
Brosheid (geringe ductiliteit), hetgeen 
in het algemeen leidt tot catastrofaal 
bezwijken. 

- Statistisch gedrag van mechanische 
sterkte, gebaseerd op verdeling van 
defecten in de microstructuur en 
Weibull-statistiek. 
Eigenschappen

aala. 

	en gedrag worden 
door defecten en onzuiverheden be- 

p
Tijdsafhankelijke eigenschappen, zo-
als langzame scheurgroei en kruip, 
kunnen een belangrijke rol spelen. 
Er zijn relatief weinig (betrouwbare) 
materiaalgegevens bekend; standar-
disatie is noodzakelijk en er is be-
hoefte aan databanken. 

Opmerking: 
Voor meer uitgebreide informatie inzake 
de fysische, thermische en mechanische 
eigenschappen van technische keramiek 
zij verwezen naar: Handbook of Proper-
ties of Technical and Engineering Cera-
mics, van R. Morrell. 

De auteur P.J. van Tilborg is verbonden aan het 
Nationaal Keramisch Atelier, Service Unit Mate-
rialen van Energieonderzoek Centrum Nederland. 
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Machinaal uitsorteren van nagemaakte en versleten 
Nederlandse bankbiljetten 

Dr. ir. P. Koeze 

Een van de taken van de Neder-
landsche Bank is het in stand houden 
van de bankbiljettencirculatie in 
Nederland. Daartoe worden biljetten 
ontworpen en gedrukt die een aantal 
goed herkenbare maar moeilijk te imi-
teren kenmerken vertonen. Daarnaast 
worden machines ontwikkeld en ge-
bouwd om de aan de Bank geretour-
neerde biljetten machinaal te kunnen 
scheiden in "schoon" en "vuil" en in 
"echt" en "namaak", in plaats van het 
vroeger gebruikelijke met de hand sor-
teren. 
Een moeilijkheid hierbij is, dat niet altijd 
duidelijk is aan te geven welke machi-
naal te bepalen kenmerken of combi-
naties van kenmerken sommige naar 
menselijk oordeel duidelijk vervuilde of 
versleten biljetten karakteriseren. 

De circulatie van bankbiljetten in 
Nederland 
Circulatie 
De levensloop van een bankbiljet begint 
met de vervaardiging van het papier in 
de Veiligheidspapierfabriek (VHP) te 
Ugchelen. Als grondstof wordt 100% ka-
toen gebruikt, om het papier de nodige 
sterkte en slijtvastheid te geven. In deze 
fase wordt, vanzelfsprekend, ook het 
watermerk in het papier aangebracht. 
Het blanco papier gaat naar de drukke-
rij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. 
Daar wordt het bedrukt, waarbij ver-
schillende technieken worden gebruikt. 
Vervolgens wordt het gevernist, om ver-
vuiling tijdens het gebruik te verminde-
ren, en tenslotte zuiver haaks en recht af-
gesneden. 
De nieuwe bankbiljetten gaan uiteinde-
lijk naar de Nederlandsche Bank te 
Amsterdam, waar ze tot het moment van 
gebruik in kluizen worden opgeborgen. 
Naar behoefte worden door de kantoren 
van de Bank dagelijks nieuwe biljetten 
uitgegeven aan kantoren van handels-
banken en de PTT. Later op de dag wor-
den overschotten en gedurende de dag 
terugontvangen biljetten opgehaald en 
teruggebracht naar de Nederlandsche 
Bank. Op deze manier worden voortdu-
rend biljetten uit de circulatie afgetapt en  

door de Nederlandsche Bank geleid. 
Uiteindelijk keren alle gecirculeerde bil-
jetten weer terug in de Hoofdbank te 
Amsterdam. 
In de Hoofdbank worden alle terugont-
vangen biljetten machinaal gesorteerd 
naar twee criteria: 
- zijn de biljetten echt? 
- zijn de biljetten vuil of versleten en 

moeten zij vernietigd worden en door 
nieuwe vervangen? 

In figuur 1 is de bankbiljettencirculatie in 
Nederland geschetst. Om een indruk te 
geven van deze circulatie: zij omvat 
thans ongeveer 350 miljoen biljetten; er 
worden er per jaar zo'n 950 miljoen 
machinaal gesorteerd (ofwel 4 miljoen 
per dag). Bij dit sorteren wordt circa 
15% van de biljetten afgekeurd en door 
nieuwe vervangen. Dat wil zeggen dat 
ieder jaar ongeveer 50% van de circule-
rende biljetten wordt vernieuwd. 

De hoeveelheden die gedrukt worden 
zijn vaak extreem groot: oplagen van 
meer dan 1 miljard stuks zijn in Neder-
land niet ongewoon. Het moderne bank- 

v100% katoen 

12 kantoren 

gecirculeerd. 	•nieuw •gaaf 

banken & ptt 

gecirculeerd. 
	

•nieuw •gaaf 

circulatie 

biljet is dus een industrieel produkt, ver-
gelijkbaar met andere massa-goederen 
die in grote hoeveelheden en met uiterste 
zorg moeten worden geproduceerd, zo-
als bijvoorbeeld geneesmiddelen. 

Verschillende groepen 
gebruikers 
De diverse gebruikers die de bankbiljet-
ten tijdens de circulatie hanteren, kunnen 
we in vier duidelijk verschillende groe-
pen onderscheiden: 
- het algemeen publiek; 
- handelsbanken, PTT, spoorwegen en 

andere professionele gebruikers, sa-
men te vatten onder de naam "kas-
siers"; 

- uitgifte-automaten, wissel- en ver- 
koopautomaten; 
de Nederlandsche Bank zelf. 

Deze verschillende groepen gebruikers 
stellen elk hun eigen, soms sterk uiteenlo-
pende, eisen aan de biljetten. Een eerste 
verschil is gelegen in de methode of tech-
niek gebruikt voor het herkennen van de 
verschillende biljetten en voor het onder- 

Figuur 1. 
Schema van de bank-
bil jettencirculatie in 
Nederland. Voor ieder 
blok in dit schema 
moet (net als voor de 
knooppunten in een 
stroomkring) een con-
tinuïteitsvergelijking 
gelden: er moeten 
evenveel biljetten uit-
gaan als er inkomen. 
Door overal te tellen 
kan onbalans worden 
vastgesteld en fraude 
worden gesignaleerd. 
De drie uiteinden van 
het proces (1 onttrek-
ken zich helaas aan 
deze controle. 
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Machinaal uitsorteren van nagemaakte en versleten Nederlandse bankbiljetten 

Methode 	Visueel 	Machinaal 
Doel 

Echt/namaak publiek automaten 
detectie 
	kassiers 

DNB 	DNB 

Sorteren 
gaaf/vuil 	DNB 	DNB 

Figuur 2. De verschillende groepen gebruikers en 
herkenningsmethoden die zij toepassen. 

scheiden van echt en namaak; wordt een 
biljet visueel gelezen door een mens, of 
machinaal door een automaat? 

Een tweede verschil ligt in het doel waar-
toe de biljetten gelezen worden. Moeten 
nagemaakte biljetten gevonden en ver-
wijderd worden of moeten de biljetten 
gesplitst worden in die welke geschikt 
zijn voor recirculatie en die welke versle-
ten zijn en vervangen dienen te worden -
in het gebruikelijke jargon in "gave" en 
"defecte" biljetten. 
Deze mogelijkheden, de gebruikers die 
daarbij een rol spelen en de herken-
ningsmethoden die zij toepassen, zijn sa-
mengevat in de tabel in Figuur 2. In het 
volgende wordt een beschrijving gege-
ven van de gebruikte methoden in elk van 
de vier gevallen en van daarbij relevante 
details in de bil jettenproduktie, die moei-
lijk te imiteren zijn en daardoor de her-
kenbaarheid van vervalsingen vergroten. 

Bankbiljettenproduktie 
In de Nederlandse bankbiljetten wordt 
een zestal productietechnieken toege-
past: 
- papierfabricage; 

plaat- of gravuredruk; 
- offsetdruk; 

boekdruk; 
- vernissen; 
- snijden. 

De produktiemachines die hierbij wor-
den toegepast zijn precisiemachines 
die een hogere nauwkeurigheid en re-
produceerbaarheid kunnen leveren 
dan in de grafische industrie gebruike-
lijk. De machines moeten door bijzon-
der vakbekwaam personeel worden 
bediend om de gewenste kwaliteit te 
kunnen leveren. Een namaker zal, om 
een zo hoog mogelijke winst te maken, 
.oedkoop willen produceren en dus 

coorgaans teruggrijpen op meer een-
voudige en goedkope produktietech-
nieken. Bovendien zijn de orginele, 
zeer kostbare, machines nergens op de  

vrije markt te koop. Het resultaat is dat 
nagemaakte bankbiljetten altijd goeg-
kope imitaties zullen zijn die, zeker 
voor ingewijden, een aantal technische 
tekortkomingen en typische eigenaar-
digheden vertonen. 
De opzet is nu om een biljet ze te ontwer-
pen dat met elk van de hierboven ge-
noemde produktietechnieken echtheids-
kenmerken worden aangebracht die es-
sentieel berusten op de karakteristieke ei-
genschappen van die techniek en dus met 
andere technieken niet te imiteren zijn. 

Namaakdetectie 
Visuele detectie 
De kenmerken zijn of met het blote oog 
of met relatief simpele hulpmiddelen te 
verifiëren. 
De echtheidskenmerken die thans in de 
biljetten worden aangebracht ten behoe-
ve van visuele namaakdetectie door het 
algemene publiek zijn: 
- een schaduw-watermerk, een voor-

stelling met grijstinten: zowel donker-
der als lichter dan het omringende 
egale papier, alsmede alle gradaties 
daartussen; 

- plaatdrukpatroon met voelbaar reliëf, 
doordat het papier bij het drukken in 
de gravurelijnen van de drukplaat 
werd geperst; 
doorzichtregister, patroondelen op 
weerszijden van een biljet vullen el-
kaar exact aan - registeren perfect, 
zoals de drukker zegt; 

- microtekst met perfect scherp afge-
beelde letters met een hoogte van 0,3 
mm, iets dat de prestaties van de in 
de grafische industrie gebruikelijke 
apparatuur meestal te boven gaat. 

Verder zijn er nog een viertal kenmerken 
ten behoeve van visuele namaakdetectie 
door professionele kassiers: 
- onder ultraviolet-belichting fluoresce-

rende vezeltjes in het niet-fluoresce-
rende papier; 

- een metameer kleurenpaar, dit zijn 
twee kleuren die voor normaal-zien-
de mensen bij daglicht exact gelijk 
zijn, maar onder - gekleurd - kunst-
licht duidelijk van elkaar verschillen; 

- microtekst met letters van 0,2 mm 
hoog; 

- snijranden - het zuiver haaks en recht 
snijden van de buitenranden van een 
biljet; dit blijkt moeilijker te realiseren 
dan men op het eerste gezicht wel 
aanneemt. 

Bij het ontwerpen van deze kenmerken is 
men, zoals reeds gezegd, uitgegaan van  

de specifieke eigenschappen van de toe-
gepaste materialen en technieken en van 
de grenzen van de mogelijkheden van 
de, zeer gespecialiseerde, produktie-
machines. Het is op deze manier dus be-
kend waar een vervalst biljet van een 
echt kan afwijken. Nagemaakte biljetten 
blijken dan ook altijd op een of meer van 
de genoemde punten tekort te schieten. 
De diverse echtheidskenmerken worden 
op een zodanig samenhangende manier 
aangebracht in de afbeeldingen op een 
biljet, dat zij door belanghebbenden be-
trekkelijk makkelijk zijn te onthouden. 
Als voorbeelden hiervan kunnen dienen 
het 250-gulden biljet, waar alle echt-
heidskenmerken te maken hebben met 
het thema "Nederlandse Noordzeekust" 
en het nieuwe 25-gulden biljet waar alle 
echtheidskenmerken in een reële, dus 
benoembare, afbeelding voorkomen en 
alle andere elementen non-figuratief, 
dus onbenoembaar zijn. 

Machinale namaakdetectie 
In bankbiljetten-verwerkende machines 
is de namaakdetectie altijd kwantitatief. 
Zij berust op numerieke uitkomsten van 
machinale metingen. Dit in tegenstelling 
tot de visuele detectie die kwalitatief is: 
de gaafheid van 0,2 mm lettertjes, bij 
voorbeeld, wordt beoordeeld. Machina-
le namaakdetectie wordt door de Neder-
landsche Bank toegepast bij de controle 
van de bil jettencirculatie. Machinale de-
tectie is evenwel ook te vinden in ver-
koop- en geldwisselautomaten die bank-
biljetten als betaling accepteren. De bei-
de gebruikersgroepen stellen duidelijk 
verschillende eisen aan de machines. 

Wat de Nederlandsche Bank betreft 
moeten zij: 
- gevoelig zijn; 
- reproduceerbaar zijn (bij herhaald 

doorvoeren van dezelfde partij iden-
tieke resultaten geven); 

- snel werken (minder dan 25 ms per 
biljet); 

- een laag rejectiepercentage hebben 
(kleiner dan 0,1%) en 
geen nagemaakte biljetten accepte-
ren. 

Dit laatste is, blijkens de 20 jaar ervaring 
met machinaal sorteren, inderdaad te 
realiseren. 

Voor geldautomaten gelden andere nor-
men: 
- redelijk in prijs (NLG 10.000 of min-

der); 
- matige snelheid (5 s is nog accepta-

bel); 
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Figuur 3. Plaatdruk-relief-detector. 
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rejectpercentage mag hoog zijn (tot 
10%) en 
onterechte acceptatie mag voorko-
men. 

Eigenlijk is elke denkbare fysische eigen-
schap van een bankbiljet wel geschikt 
om met een speciaal ontworpen instru-
ment echt van namaak te onderscheiden. 
Iedere technicus die nieuw in dit vak 
komt, begint dan ook zijn eigen detector 
voor te stellen. Er is zodoende een over-
vloed aan mogelijke methoden, voorna-
melijk berustend op optische of mechani-
sche metingen, die alle hun bruikbaar-
heid hebben bewezen. De Nederlandse 
Bank gebruikt optische absorptiemetin-
gen aan het watermerk en een optische 
reliëfmeting van plaatdruklijnen. Op de-
ze laatste meting, waarvoor in eigen be-
heer apparatuur is ontwikkeld, zal in het 
volgende nader worden ingegaan. 
Verder is het in een databank bijhouden 
en vergelijken van de nummers van de 
bij de Bank in- en uitgaande biljetten een 
krachtig middel voor het op het spoor 
komen van onregelmatigheden in de bil-
jettencirculatie. Het is interessant te ver-
melden dat het nieuwe 25-gulden biljet 
het eerste ter wereld is waarop het num-
mer in een speciale streepjescode voor-
komt. 

Plaatdrukreliëfdetector 
Hoe werkt de plaatdrukreliëfdetector? 
In figuur 3 is een doorsnede door een 
bankbiljet getekend waarop een lijn in 
plaatdruk is gedrukt. Plaatdruk vervormt 
het papier zodat aan de keerzijde een 
moet ontstaat. Het reliëf aan de voorzij-
de is de som van de vervorming van het 
papier en de dikte van het laagje inkt. 
Het reliëf kan nu gemeten worden door 
verticaal op het biljet een lichtbundel te 
laten vallen. Als het biljet van links naar 
rechts beweegt, zal eerst het papier het 
licht reflecteren en verstrooien. Zodra het 
licht de plaatdruklijn treft, wordt het ge-
reflecteerd eerst op de rechterhelling, 
vervolgens op het midden en tenslotte op 
de linkerhelling. 
De gereflecteerde lichtbundel maakt dus 
een zwiep van rechts naar links. 
Symmetrisch ten opzichte van de verti-
caal zijn links en rechts van de invallen-
de bundel twee dioden geplaatst die het 
gereflecteerde licht omzetten in een elek-
trische stroom. De output van beide dio-
den zal bestaan uit twee stroompulsen 
als gevolg van twee effecten. Het verschil 
in absorptie tussen papier en inkt zal de 
intensiteit moduleren, het reliëf zal de 
richting van de gereflecteerde bundel  

doen oscilleren, en dus ook de lichtinten-
siteit op de beide dioden afwisselend 
doen toe- en afnemen. Beide stroompul-
sen zullen ten opzichte van elkaar in de 
tijd verschoven zijn. 

Als een nagemaakt biljet passeert, waar-
op reliëf ontbreekt, zullen beide stromen 
wel in fase zijn. Dit geldt voor de meeste 
nagemaakte biljetten die gedrukt wor-
den in offset, dus zonder reliëf. Door pa-
troonherkenning toe te passen op de uit-
gangsstromen van de beide diodes zijn 
de verschillende druk- en reproductie-
technieken te onderscheiden en dus ook 
echt van namaak. De detector werkt vrij-
wel zonder storingen en met weinig re-
jects. Zelfs de aanwezigheid van kreu-
kels in het papier werkt niet storend, om-
dat kreukels een lagere ruimtelijke fre-
quentie hebben dan het gedrukte pa-
troon en daardoor elektronisch uitgefil- 

terd kunnen worden. Deze succesvolle 
ontwikkeling is door Technisch Physische 
Dienst TNO-TU Delft uitgevoerd onder 
directie van de Bank. Er zijn octrooien 
op de signaalverwerking in deze detec-
tor verkregen. 

Sorteermachines bij de 
Nederlandsche Bank 
In totaal zijn de sorteermachines uitge-
rust met 5 detectoren voor de echt/na-
maak-detectie en de gaaf/defect-detec-
tie. (De hierboven besproken reliëfdetec-
tor, een watermerkdetector, een dikte-
meter - om "dubbele" biljetten niet voor 
één te tellen -, een nummerlezer en de 
nog te bespreken gaaf/defect-detectie). 
Deze machines, getoond in Figuur 4, 
staan opgesteld in de Hoofdbank te 
Amsterdam en sorteren dagelijks de 
stroom binnenkomende biljetten. 
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b. De detectoren en de transportbanden die de biljetten langs de detectoren lei-
den, en al naar de uitkomst van de metingen in verschillende uitgangssilos 
doen belanden. 

Figuur 4. Een sorteermachine van De Nederlandse Bank. 
a. Aanzicht van de totale machine 

De sorteermachines hebben vier hoofd-
ta ken: 
- Het zeer nauwkeurig tellen van de bil-

jetten. 
De bewezen nauwkeurigheid is 10-8, 
de nagestreefde nauwkeurigheid is 
10-9. Dat wil zeggen dat eens per 
jaar een bankbiljet wordt misgeteld. 

- Het scheiden van gave en defecte bil-
jetten. 
Zoals reeds vermeld wordt circa 15% 
van de stroom te sorteren biljetten af-
gekeurd. 
Het scheiden van echte en nage-
maakte biljetten. 
Dit gebeurt met een oneindige nauw-
keurigheid: sinds de Bank machinaal 
is gaan sorteren in 1975, is nog nooit 
een nagemaakt biljet heruitgegeven. 

- Het lezen van de bankbiljetnummers. 
Alle nummers worden tijdens het sor-
teren gelezen en in een databestand 
bijgehouden. Het hoofdoel is na-
maakdetectie, maar economisch ge-
zien is veel belangrijker het meten 
van de levensduur. 

De sorteermachines zijn ontwikkeld on-
der directie van de Bank met inschake-
ling van circa 20 toeleveranciers. 

Enkele kengetallen van bovengenoemde 
machines zijn: 
- lineaire snelheid der biljetten: 4m/s, 
- repetitiefrequentie der biljetten: 14 s,  

- maximaal beschikbare 
detectietijd: 70 ms, 
geëiste detectietijd: < 25 ms, 
transportrichting 
biljetten: // lange zijde, 

- aantal sorteermachines: 
(1992) 25stuks. 

Gaaf/defect-detectie 
Visuele detectie 
Voordat de machines bij de Bank waren 
opgesteld, werden de biljetten met de 
hand gesorteerd. Ook nu gebeurt dat 
nog bij de centrale banken in het buiten-
land. Men moet zich daarbij zalen vol 
mensen voorstellen die dag in dag uit de 
bankbiljetten verdelen in twee stapeltjes: 
één voor gave biljetten en één voor de-
fecte biljetten. Waar een mens precies 
op let bij het onderscheiden van gave en 
defecte biljetten, daarover is weinig met 
zekerheid te zeggen. 

Kwalitatief gesproken spelen daarbij de 
volgende variabelen of kenmerken 
waarschijnlijk een rol: 

de optische densiteit gemiddeld over 
het hele oppervlak; 
de aanwezigheid van lokale vlekken 
en schrift; 
de aanwezigheid van scheuren en 

aten; 
- ce aanwezigheid van plakband. 

Verder lijkt het erop dat ook: 
- de gekreukeldheid van het papier het 

menselijk oordeel beïnvloedt. 

Het ligt voor de hand dat hoe hoger de 
gemiddelde optische densiteit, hoe meer 
vlekken en schrift en hoe meer kreukels, 
hoe groter de kans is dat een mens het 
biljet als ongeschikt of defect beoordeelt. 
Het is echter tot nu toe onmogelijk geble-
ken de invloed van deze kenmerken op 
het menselijk oordeel te kwantificeren. 
Een probleem is dat de verschillende va-
riabelen of kenmerken niet onafhankelijk 
van elkaar lijken te zijn. En bovendien 
verstoort het aanwezige drukbeeld het 
menselijk oordeel. Het is ook niet zeker 
of er misschien nog meer kenmerken een 
rol spelen. In één geval bestaat dat pro-
bleem niet: plakband is eenvoudig niet 
toegestaan. Alle biljetten met plakband 
moeten worden afgekeurd. 

Machinale gaaf/defect-detectie 
De moeilijkheden bij de karakterisering 
van de visuele gaaf/defect-detectie heb-
ben hun weerslag op de machinale 
aaf/defect-detectie. Uiteindelijk is het 

voel toch dat de machine de mens in dit 
opzicht vervangt. De vijf bovengenoem-
de kenmerken, die konden worden geï-
dentificeerd voor visuele gaaf/defect-
detectie, worden daartoe zo goed moge-
lijk gemeten met behulp van een speciaal 
hiertoe ontwikkelde detector. 



Figuur 5. Machinale detectie van gave en defecte bankbiljetten. 
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Figuur 6. Correlatie gaaf/defect detectie door mens en machine. 
A+B+C+D totaal aantal bankbiljetten dat zowel door een mens als door een machine in gaaf en defect is 

gesorteerd. 
A+C 	door de mens gaaf bevonden aantal bankbiljetten 
B+D 	door de mens defect bevonden aantal bankbiljetten 
A+B 	door de machine gaaf bevonden aantal bankbiljetten 
C+D 	door de machine defect bevonden aantal bankbiljetten 
A 	door beide gaaf bevonden 
D 	door beide defect bevonden, deze laatste twee oordelen zijn dus eensluidend. 
De mate van eensluidendheid wordt nu gegeven door de uit de statistiek bekende correlatie-coëfficiënten, ge- 
definieerd als: 

AD-BC 
r — 	  

((A+B)(C+D)(A+C)(B+Dn'' 

De noemer van deze breuk zorgt voor "normering", zodat bij perfecte overeenstemming van oordelen r=1 
wordt gevonden. Bij r=-1 zijn de oordelen volledig tegengesteld: alles wat de mens gaaf noemt is volgens de 
machine defect en omgekeerd; ontbreekt elk verband tussen beide wijzen van sorteren, dan is r.O. 
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Het fysische principe van de detector 
wordt géillustreerd in figuur 5. 
Ieder biljet wordt over de volle hoogte 
verlicht in het zichtbare deel van het 
spectrum. De lichtinval is bijna lood-
recht. Het biljet wordt vervolgens afge-
beeld op een rij lichtgevoelige diodes. 
De optische as van het ontvangende stel-
sel kijkt naar het spiegelend gereflecteer-
de licht. Onder het biljet is een reflecte-
rend prisma aangebracht dat bij afwe-
zigheid van een biljet het invallende licht 
precies in het ontvangende stelsel spie-
gelt. Op deze maniet ziet de detector 
spiegelend plakband en gaten in een bil-
jet op dezelfde manier. 
Het uitgangssignaal van de diode-rij 
wordt gedigitaliseerd en tijdelijk opge-
slagen in een geheugen om er bereke-
ningen op uit te voeren. Als er nu een bil-
jet door de lichtbundel wordt getrans-
porteerd, ontstaat in het geheugen een 
digitale afbeelding van het biljet. De ver- 

d
roting is zodanig gekozen dat hierbij 
e pixel-grootte ongeveer 1 x 2 mm is. 

De gemeten intensiteit per pixel is een 
functie van het drukbeeld en de vervui-
ling van het biljet. Kreukels verlagen de 
spiegelend gereflecteerde lichtintensiteit. 
De vlakjes papier tussen de kreukels in 
zullen door hun schuine stand het licht 
enigszins verstrooien. Als het biljet be-
schadigd is of geplakt met — doorgaans 
glimmend — plakband neemt de pixel-in-
tensiteit een zeer hoge waarde aan. 
Met een piekdetectie-algorithme kunnen 
deze pixels opgespoord worden. Gaten, 
scheuren en plakband zijn niet toege-
staan maar relatief kleine ezelsoren wel. 
Deze laatste zijn te onderscheiden door-
dat zij zich aan de hoeken van een biljet 
bevinden. De grootte van een ezlesoor is 
te karakteriseren door de lengte die het 
beslaat langs de op een hoek bij elkaar 
komende zijden, of door zijn oppervlak 
(= aantal pixels). 
Het blijkt goed mogelijk te zijn voor deze 
aard van defecten een eenduidig criteri-
um te geven om gaaf en defect van el-
kaar te onderscheiden. In de praktijk 
blijkt de detector dan ook goed te func-
tioneren. 
Anders is het gesteld met de defecten 
"vervuiling" en "schrift". Er ontstaan pro-
blemen als geprobeerd wordt vervuiling 
en schrift uit te drukken in de gemiddelde 
optische densiteit over het hele opper-
vlak van een biljet en de plaatselijke opti-
sche densiteit per pixel. Het is duidelijk 
dat de gemeten lichtintensiteit per pixel 
een functie is van de densiteit ter plekke 
van een pixel, die weer afhangt van het 
drukbeeld en de vervuiling. 
Men zou nu een vervuild biljet kunnen 

definiëren als een biljet waarvan de ge-
middelde intensiteit per pixel beneden 
een vooraf ingestelde waarde zakt. Een 
gevlekt of een beschreven biljet is dan 
een biljet waarvan een klein aantal 
pixels beneden een andere, vooraf inge-
stelde waarde zakt. In de praktijk blijkt 
echter dat de correlatie tussen de visuele 
beoordeling en de automatische detectie 
de gebruikers van de sorteermachines 
niet bevredigt. 

In de matrix in figuur 6 is aangegeven 
hoe voor de gaaf/defect-detectie de cor-
relatie tussen mens en detector bepaald 
wordt. Voor de correlatiecoëfficiënt r tus- 

sen mens en detector wordt een getal ge-
vonden in de orde van 0,55. 
Voor praktische toepassing is dat een te 
lage correlatie. Bij nader onderzoek 
blijkt dat de correlatie tussen twee men-
sen niet veel hoger ligt: r = ca. 0,60. 
Twee verschillende detectoren correleren 
beter: r = ca. 0,70. 
De reproduceerbaarheid van een detec-
tor is eigenlijk verrassend goed, de cor-
relatie voor twee opeenvolgende sorte-
ringen van eenzelfde partij biljetten is 
namelijk 0,85 tot 0,95. 

Uit de laatste twee getallen moet men 
concluderen dat het onbevredigende 
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Lijnen van gelijke absorptie. 

Thans gehanteerde grens. 
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Figuur 7. Schematische scatter-plot van gave en defecte biljetten. 
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keuren op gaaf en defect niet zit in de 
detector op zich, maar in de keuze van 
datgene wat de detector meet. De detec-
tor meet in technische zin wel goed maar 
de mens let kennelijk nog op andere za-
ken dan optische densiteit en verwaar-
loost dingen die de detector wel mee-
neemt. De meting van de optische densi-
teit is weliswaar zeer nauwkeurig maar 
niet bruikbaar als enige maat voor de 
vervuiling. 
Er zijn aanwijzingen dat ook de opaci-
teit, de ondoorschijnendheid, van het 
bankpapier een rol speelt. Het lijkt erop 
alsof de mens min of meer onbewust de 
reflectie corrigeert voor wisselingen in de 
opaciteit van het papier van biljet tot bil-
jet. De schijnbare densiteit zoals geme-
ten door de huidige detector is echter 
een functie van de opaciteit. Hoe opaker 
het papier, hoe meer licht gereflecteerd 
wordt. Een beter keurresultaat zou naar 
verwachting kunnen worden verkregen 
met een dubbele uitvoering van de ont-
vanger in de detector, een boven en een 
onder het biljet. 
Als de juiste hypothese is dat ook de ab-
sorptie een maat voor de vervuiling is en 
niet allen de reflectie, dan moet dus ook 
het doorgelaten licht worden gemeten. 
Er geldt dan, als 1 de invallende lichtin-
tensiteit, A de geabsorbeerde intensiteit, 
R de gereflecteerde intensiteit en T de 
doorgelaten intensiteit, dat 

, A 	R 	T} 
I=A+R+T of = I — {-

1 
 

Nu volgt A uit R en T. 

Ieder biljet kan dan worden vastgesteld 
door een punt in een twee-dimensionale 
figuur zoals figuur 7, waarin R/1 en T/1 
worden uitgezet. 
Biljetten met gelijke absorptie vallen op 
rechte lijnen onder 45° met de beide as-
sen. In de huidige detector, waarmee al-
len R gemeten wordt, vallen alle biletten 
langs de verticale as. Een betere discri-
minatie kan misschien verkregen worden 
door een lijn onder een hoek tussen 0° 
en 45° als afkeurgrens te kiezen,of mis-
schien twee elkaar snijdende lijnen. 
Het voordeel van een dergelijke uitge-
breide meting is dat de opaciteit in eerste  

orde van geen invloed meer is. De detec-
tor is wel aanzienlijk duurder, omdat 
twee ontvangers gebouwd moeten wor-
den. De software is ingewikkelder omdat 
waarschijnlijk geprobeerd zal worden 
beide ontvangers synchroon te laten 
werken, en dat alles binnen de geëiste 
detectietijd van 25 ms. 

Dr. Ir. P. Koeze is als fysicus in dienst van De 
Nederlandse Bank te Amsterdam. 
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Produktinfo 

Modulaire pick & place voor 
kleine onderdelen 

k 

Onder de naam Buximat bouwt de 
Zwitserse firma Laubscher een serie 
pneumatische handling modules, waar-
uit men modulair een pick & place kan 
samenstellen. De foto toont een voor-
beeld van een mogelijke uitvoering met 
vijf vrijheidsgraden, waarmee 30 cy-
cli/minuut haalbaar zijn met een repe-
teernauwkeurigheid van ± 0,05 mm. 
Door de diverse componenten te combi-
neren kan een diversiteit aan uitvoerin-
gen worden gebouwd voor even zo vele 
toepassingen. Zelfs ruwe omeving met 
spanen en koelvloeistof doet ce Buximat 
niets. Alle modules zijn voorzien van in-
stelbare, hydraulisch gedempte aansla-
gen en kunnen uitgebreid worden met 
naderingschakelaars. Vertegenwoordi-
ging in de Benelux is in handen van MI-
CROMONTAGE. 

Voor uitvoerige info: 
MICROMONTAGE B.V. 
Contactpersoon: ing. W. de Boer 
Postbus 3108, 3760 DC Soest 
Telefoon : 021 55 — 26 400. 
Fax 	: 021 55 — 27 200. 

Nieuw CNC-bewerkings-
centrum 
In de nieuwe AC-reeks introduceerde 
Alzmetall onlangs het bewerkingscen-
trum AC 28 CNC. Naast de CNC-bestu-
ring zijn daarbij de gereedschapwisse-
laar en de in drie richtingen verstelbare 
bewerkingstafel twee opvallende punten. 
Hiermee heeft Alzmetall een aantrekke-
lijk machineconcept gerealiseerd. Ge-
zien de geboden mogelijkheden zal het  

bewerkingscentrum in uiteenlopende 
situaties gebruikt kunnen worden, van 
kleine produktiebedrijven, reparatie-
werkplaatsen en opleidingsinstituten tot 
grote industriële ondernemingen. 

De nieuwe machine van Alzmetall wordt 
geleverd met 2,2 kW hoofdspilaandrij-
ving. Standaard is hij uitgerust met een 
eenvoudige, menu-gestuurde CNC-be-
sturing voor vier assen, een twee-regelig 
display en een geïntegreerd bediening-
spaneel. Er wordt daarbij beschikt over 
een geheugencapaciteit van 110 Kb, 
wat overeenkomt met zo'n 100 pro-
gramma's met elk 20 programmastap-
pen. 

De bewerkingsruimte is veilig afge-
schermd en bereikbaar via een schuif-
deur aan de voorzijde. Geheel geschei-
den van deze ruimte bevindt zich - aan 
de achterzijde van de machine - het ge-
reedschapmagazijn voor totaal vijftien 
gereedschappen. De hierbij toegepaste 
dubbele gereedschapgrijper werkt dus-
danig, dat de complete wisselprocedure 
een minimale tijd vergt; in de praktijk 
wordt een spaan-tot-spaan tijci van 
slechts 12 seconden bereikt. 

De complete opbouw van de AC 28 
CNC is zeer degelijk en geeft een grote 
stabiliteit en trillingdemping. Voor de x-, 
y- en z-verplaatsing van de bewerkings-
tafel wordt gebruik gemaakt van stap-
penmotoren en spelingvrij werkende 
precisie-kogelomloopspillen. De verstel-
ling in de drie richtingen bedraagt resp.  

450 mm, 300 mm en 180 mm. Als posi-
tioneernauwkeurigheid wordt ± 0,015 
mm aangegeven, terwijl de herhaling-
snauwkeurigheid op ± 0,1 mm komt. 

De verspaningsprestaties in staal 60 
zijn: 
- boren tot 0 32; 
- draadsnijden tot M24; 
- de freescapaciteit bedraagt 

30 cm3/min. 

Voor uitvoerige info: 
Schreuder en Co's Handelmij. B.V. 
Postbus 326, 3330 AH Zwijndrecht 
Telefoon: 078 — 100 111. 

Profielcilinder met interne 
luchtdoorvoer 
Zuigerstangloze cilinder met 
kogelbusgeleiding 
Aan het Norgren Martonair programma 
zijn toegevoegd: 
- Profielcilinders met interne luchtdoor-

voer 

Onze serie kleine dubbelwerkende 
ISO-cilinders (boring 10 tot en met 25 
mm) hebben we uitgebreid met een 
uitvoering met een interne luchtdoor-
voer, zodat de aansluiting van de 
perslucht alleen aan de bodemzijde 
hoeft plaats te vinden. In vele inbouw-
situaties kan dit een aanzienlijke 
ruimte-winst opleveren. uiteraard 
hebben wij voor deze miniatuur cilin-
ders ook bijpassende magneetscha-
kelaars, zodat de ruimte-winst niet 
weer verloren gaat. Typenummer: 
PRM/8000/MS. 

en 
- Zuigerstangloze cilinder met kogel- 

busgeleiding 
Zuigerstangloze cilinders worden 
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veel toegepast om lasten horizontaal 
te verplaatsen. De nieuwste uitvoering 
van onze zuigerstangloze cilinders 
speelt hierop in door de combinatie 
met een kogelbusgeleiding. Deze ge-
leidingen kunnen zoals bekend hoge 
belasting verdragen en leveren wei-
nig wrijving op. Een relatief kleine bo-
ring van de cilinder (16 tot en met 25 
mm) levert genoeg kracht voor ver-
plaatsing. Deze zeer stijve combinatie 
lijkt toegesneden op draagconstruc-
ties waar zo nu en dan iets verzet 
moet worden, maar ook andere toe-
passingen zijn natuurlijk denkbaar. 
Typenummer: M/46600. 

Voor uitvoerige info: 
Norgren Martonair 
Contactpersoon R. de Muynck 
Postbus 8012, 1055 AA Amsterdam 
Telefoon : 020 - 6 822 751. 
Fax 	: 020 - 6 820 983. 

Oppervlakteruwheidsmeter. 
De Mitutoyo Surftest 301 is het resultaat 
van vele jaren ervaring in het meten van 
oppervlakteruwheid. Deze oppervlakte-
ruwheidsmeter is ontworpen voor een 
zeer breed toepassingsgebied en een zo 
groot mogelijk gebruiksgemak. De ge-
wenste ruwheidsparameter kan op het 
grote LCD display afgelezen worden. 
Op het display zijn ook de cut-off waar-
de, de meetweg en een eventuele toler-
antiebeoordeling afleesbaar. Maar liefst 
negen verschillende parameters kunnen 
door de bijzondere snelle, ingebouwde 
printer op papier gezet worden. Tevens 
kunnen de complete ruwheidscurve en 
de Abbot-curve naar wens uitgeprint 
worden. Wanneer u het resultaat van de 
meting statistisch wilt verwerken, dan 
kan de ruwheidsparameter van uw keu-
ze via de standaard digimatic uitgang 
verstuurd worden naar een Mitutoyo da-
talogger of miniprocessor. Alle instelmo-
gelijkheden van de Surftest 301 zijn af-
gedekt door een deksel. Wanneer het 
apparaat gesloten is, zijn alle vier een-
voudige bedieningstoetsen nog bereik- 

baar. Door deze voorziening is het on-
mogelijk om per ongeluk de instellingen 
te wijzigen. De Surftest 301 is voorzien 
van een ingebouwde accu en wordt ge-
leverd met een bijzonder handige 
draagtas. Hierdoor is het apparaat over-
al inzetbaar. De Surftest 301 wordt stan-
daard geleverd met netadapter, ruw-
heids-normaal, hulpstukken voor vlakke 
en cilindrische werkstukken, en in hoogte 
verstelbare steunen. Diverse andere ac-
cessoires, zoals een adapter voor een 
hoogtemeter of magneetstatief, zijn als 
optie leverbaar. 
Technische specificaties: 
— Parameters: Ra,  Rq,  R3z,  Rt,  Ry,  Rz,  Rp,  

t , P, 
- FD-curve of P-curve 
— cut-off/L: 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm 
— n: 1, 3 of 5 

Pc: 8 niveaus instelbaar 
tp: 11 niveaus instelbaar 

- meetbereik : R., Rq: 
— 0,05 — 40 pm 

R3z, Rt, 	Rz, Rp: 
0,3 — 160 pm 

- meetkracht: 4mN 
diamanten tastpunt, radius 5 pm 

- de tastereenheid wordt opgeborgen 
in de behuizing van de Surftest 301 
LCD display en ingebouwde printer 

- spanningsvoorziening door de accu 
of de meegeleverde netadapter. 

Voor uitvoerige info: 
Mitutoyo Nederland B.V. 
Landjuweel 35, Postbus 550 
3900 AN Veenendaal. 
Telefoon: 08385 - 34 911. 

Nieuw fiinmechanisch 
handgereedschap 
Onder de naam Micro-Tech brengt Fa-
com een programma van 200 stuks ge-
reedschap dat speciaal ontworpen is 
voor onderhoud en reparaties in de mi-
cromechanica en micro-elektronica. De 
ontwikkeling ervan is tot stand gekomen 
in directe samenwerking met een aantal 
vooraanstaande industriële ondernemin-
gen in die branches. 

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is dat 
mini-apparatuur, tengevolge van onder 
andere de chip-technologie, steeds meer 
voorkomt in de meest uiteenlopende toe-
passingen. 
Thans worden deze werkzaamheden uit-
gevoerd met normaal gereedschap, 
waarvan de afmetingen gewoon zijn 
verkleind. Dit gereedschap heeft echter 
vanuit zijn toepassing vorm gekregen. 
Het is te vinden in de nieuwe catalogus 
van Facom, die in totaal bijna 2800 
nieuwe gereedschappen bevat op de 
7500 die erin zijn opgenomen. 
Naast de gereedschappen bevat het 
boekwerk ook veel informatie, zoals 
normtabellen, veiligheidsvoorschriften, 
toepassingsadviezen en herleidingsta-
bellen. 
Deze catalogus (F92) -  512 pagina's in 
kleurendruk - en informatie over het 
Micro-Tech programma is verkrijgbaar 
bij: 
Facom Gereedschappen B.V. 
Kamerlingh Onnesweg 2, 
4131 PK Vianen 
Telefoon : 03473 — 72 334. 
Fax 	: 03473 - 76 020. 



Zeer slijtvast 
Absoluut chemisch bestendig 
Goede thermoshockbestendigheid 
Lage wrijvingscoëfficiënt 
Laag gewicht 

Hoge slijtvastheid 
Hoge sterkte, taaiheid 
Hoge thermoshockbestendigheid 
Chemisch bestendig 
(gesmolten metalen) 

Zeer hard 
Slijtvast 

Relatief zacht 
Goed bewerkbaar 
Geen bevochtiging van 
vloeibare metalen 

Hoge warmtegeleiding 
Chemisch bestendig 

Hoge gebruikstemperatuur 
Warmte isolator 
Hoge sterkte, taaiheid 

Elektrische isolator 
Slijtvast 
Hoogtemperatuur bestendig 

Hoge oppervlaktekwaliteit 
Chemisch bestendig 
Translucent 

Glijlager (SiC op SiC) 
Mechanical seals 
Cilinders, plunjers 
Matrijzen 
Straal nozzles 
Kroezen 

Smeringloze kogellagers 
Matrijzen 
Afsluiters 
Kroezen 

Droogsproei-, zandstraalnozzles 
Matrijzen 
Zeer hoogwaardig pantserplaat 
Lëpp-poeders 

Kroezen 
Hoogspanning doorvoeren 
Hoogtemperatuur smeermiddel 

Onderdelen voor warmtewisselaars 
Substraten 

Zuurstof sensors 
Maalkogels 
Buizen 

Onderdelen voor de Ovenbouw 
Thermokoppelbuizen 
Machineonderdelen 

Precisiekogels 0,1 Um tolerantie 
Kogelventielen tot 1.000 bar 
Optische precisieonderdelen 

SiC 

siliciumcarbide 
a SiC Si-vrij 

Si3N4 

siliciumnitride 
elektrisch isolerend 
of vonkerodeerbaar 

B4C 

boriumcarbide 

BN 

boriumnitride 

AIN 
aluminiumnitride 

Zr02 

zirkoonoxyde 

A1203 

aluminiumoxyde 

Robijn rood 

Saffier kleurloos 

Materialen 
	

Eigenschappen 	 Enkele toepassingen 

ere te 	 TECHNISCHE KERAMIEK B.V. 

Van poeder 
tot 

vormprodukt 

WIST U DAT: SiC glijlagers in abrasieve media kunnen draaien. 
Si3N4 kogellagers zonder smering met hoge toerentallen kunnen draaien. 
B4C nozzles 50 maal langer meegaan dan hardmetalen nozzles. 
BN kroezen bestand zijn tegen vloeibaar aluminium. 

cEratec® 
ADVIES - ONTWERP - LEVERING - BEWERKING 

Tel. (03455) 7 56 21 - Telefax (03455) 7 72 15 - Postbus 57 - 4190 CB Geldermalsen 
Alleenvertegenwoordigingen: Saphirwerk Industrieprodukte (SWIP) -  Elektroschmelzwerk Kempten (ESK) BIG 



HEIDENHAIN 

Naast onze LIP kunnen laser-interferometers behoorlijk 
ouderwets overkomen. Overal daar, waar het op de hoogste nauw-
keurigheid aankomt, bijv. bij het diamantdraaien aan ultraprecisie machines of 
aan installaties in de halfgeleider industrie, is er een nieuwe lineaal: de inter-
ferentiële lineaal van HEIDENHAIN. Anders dan bij de laser-interferometers 
wordt hun nauwkeurigheid niet door brekingsindex schommelingen beïnvloed. 
Zo bereiken de LIP's nanometer-meetstappen;  de nauwkeurigheid bedraagt 
+ 0,1 pm. En desondanks zijn de LIP's uitermate gemakkelijk te monteren (grote 
aanbouw toleranties).Ook hebben de laser-interferometers geen referentiepunt, 
die een meetstap ondubbelzinnig kenmerkt. Om over de prijs maar te zwijgen. 
Sorry lieve laser-interferometers! 

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. 
Landjuweel 20 - 3905 PG Veenendaal 
Postbus 107- 3900 AC Veenendaal 
w (08385) 40300 I FAX 1 (08385) 17287 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

