    
                                                            ΚΕΡΑΜΙΚΑ     ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΙΟΥ          
                                                                                            
O όρος κεραμικά υλικά έχει ευρύτερη χρήση και περιλαμβάνει όλα τα ανόργανα μη μεταλλικά υλικά που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (>1000 °C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής.
Τα παραδοσιακά κεραμικά είναι τα πήλινα αντικείμενα,  "/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%BF"τούβλα και κεραμίδια. Στα κεραμικά περιλαμβάνονται επίσης το τσιμέντο και το γυαλί. Ως προηγμένα κεραμικά αναφέρονται υλικά τα οποία είναι χρήσιμα για τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, οπτικές ή μαγνητικές ιδιότητές τους

                                   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στην ουσία η κεραμική, ικανοποιούσε από την Προϊστορική εποχή, τις διάφορες ανάγκες της καθημερινής ζωής του ανθρώπου για κάποια στοιχειώδη σκεύη, και χρησιμοποιώντας το ποιο απλό και άμεσο υλικό -το χώμα- με υποτυπώδη επεξεργασία -λίγο νερό- μπορούσε να το μετατρέψει σε πηλό, και να δημιουργήσει έργα που μπορούμε να πούμε ότι σφράγισαν την εξέλιξη του πολιτισμού βοηθώντας παράλληλα στην χρονογράφηση της ιστορίας του.
Μινωϊκοί πίθοι στα ανάκτορα της Κνωσσού Τα πρώτα σημάδια κατοίκων από κεραμικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Κρήτη το 7000πχ ενώ τα πρώτα πήλινα αγγεία της Νεολιθικής περιόδου εμφανίζονται γύρω στο 6000πχ. Η ιστορία της αγγειοπλαστικήςστην Ελλάδα δηλαδή μέχρι σήμερα συμπληρώνει τα 8000 χρόνια συνεχούς πορείας. 
Πιό συγκεκριμένα και όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο, η αγγειοπλαστική αρχικά ακμάζει στην Κρήτη στα πρώτα Μινωϊκά χρόνια 3000-2100π.χ. και φτάνει στην μεγαλύτερή της ακμή στα μέσα Μινωϊκά 2100-1580π.χ. με την μορφή πήλινων σκευών.

                                         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ       

Υφίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες κεραµικών υλικών: • Παραδοσιακά κεραµικά • Προηγµένα κεραµικά • Γυαλιά • Ορυκτά κεραµικά • Τσιµέντο. 

 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑΚΕΡΑΜΙΚΑ (κυρίως οµοιοπολικοί δεσµοί) •Αργιλο-πυριτικοίπηλοί •Αργιλο-πυριτικάπυρίµαχα •Γυαλιά •Τσιµέντα •Πετρώµατα •Άλλα φυσικά κεραµικά 

ΤΥΠΙΚΕΣΙ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: •Χαµηλή µηχανική αντοχή •Χαµηλή αντοχή σε σύνθλιψη •Χαµηλή δυσθραυστότητα •Χαµηλό Μέτρο Ελαστικότητας •Μέτρια θερµοκρασία χρήσης <1100oC •Μέτρια αντοχή σε διάβρωση και µηχανικήφθορά •Χαµηλό κόστος

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑΚΕΡΑΜΙΚΑ (ιοντικοίκαιοµοιοπολικοίδεσµοί) •Οξείδια: Al2O3, ZrO2, SiO2, Si2ALON3 •Καρβίδια: WC, SiC, VC, B4C •Νιτρίδια: Si3N4, BN, AlN •Ενισχυµένα(σύνθετα): ινώδη, µε εγκλείσµατα.. SiCf/SiC, WC-Co, Al2O3/Co, Cf/C •∆ιαµάντι •ΕιδικάπροηγµέναΠυρίµαχα 

ΤΥΠΙΚΕΣΙ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: •Υψηλήµηχανικήαντοχήκαιαντοχή σεσύνθλιψη •Χαµηλή-µέτριαδυσθραυστότητα •ΥψηλόΜέτροΕλαστικότητας •Υψηλήθερµοκρασίαχρήσης>3000οC •Υψηλήαντοχήσεδάβρωσηκαι µηχανικήφθορά •Μέτριοέωςυψηλόκόστος

                        
                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

                              ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

1.ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                             
 
2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΤΗΣΜΑΖΑΣ Λείανση, ανάµειξη µε νερό και πλαστικοποιητές

3.ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΜΕ ΤΟΧΕΡΙ (καλούπια, τροχός…) Έργατέχνης, πήλινα
ή
  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (συµπίεση, εξώθηση…) Τούβλα, πλακίδια…

4.ΞΗΡΑΝΣΗ (θερµόςαέρας, 110 oC, 48 ώρες)

5.ΕΨΗΣΗ (µέχρι1350 oCγιαµέχρι48 ώρες) Καµίνια, σήραγγες, ράουλα, θάλαµοι… (κάρβουνο, µαζούτ, αέριο)

                                   ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

1.ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ

2.ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΗ
ή
   ΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΕΩΝ

3.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  Ανάµειξηµεπρόσθετα, λείανση

4.ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (έγχυση, εξώθηση, συµπίεση, καλούπιαακριβείας…)

5.ΞΗΡΑΝΣΗ (θερµόςαέρας, 110 oC, 48 ώρες)
ή
  ΕΨΗΣΗ (µέχρι1800 oCγιαµέχρι48 ώρες) Σήραγγες, ράουλα, θάλαµοι… (ηλεκτρικό, αέριο)


                                                  ΧΡΗΣΕΙΣ  

Υπάρχουν δύο κλάδοι της βιοµηχανίας παραδοσιακών κεραµικών:         

• Ο πρώτος κλάδος χρησιµοποιεί αργιλικά ορυκτά χωρίς άλλες προσθήκες για την παραγωγή δοµικών υλικών (τούβλα, πλακίδια, σωλήνες, κλπ.) σε µεγάλη έκταση παραγωγής.                                                               

 • Ο δεύτερος κλάδος αφορά σε κεραµικά αργιλοπυριτικής βάσης, τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που περιέχουν 20% αργιλικά ορυκτά (china clay, ball clay, calcined flind, fendspar). To µίγµα που προκύπτει περιέχει 50-60% άργιλο, υπόκειται σε έψηση σε υψηλή θερµοκρασία (της τάξης των 850-1200 οC) και προκύπτει υλικό µικροπορώδες φάση µε µικτή δοµή, όπου διακρίνεται κρυσταλλική και υαλώδης φάση. Για τον έλεγχο του πορώδους προστίθεται συνήθως ευτηκτικό υλικό (άστριοι-feldspar) µέχρι ποσοστού ~50%. Το τελικό προϊόν είναι διάφορα είδη πορσελάνης. 


Τα προηγµένα κεραµικά, µπορούµε να τα ταξινοµήσουµε σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες:                                                                                                             

• Προηγµένα δοµικά κεραµικά.                                                                                   
• Ηλεκτρονικά κεραµικά                                                                                                   • Κεραµικές επικαλύψεις                                                                                                 • Σύνθετα κεραµικά υλικά.  

Με προηγµένα δοµικά κεραµικά κατασκευάζονται: εξαρτήµατα µηχανών, βαλβίδες, κοπτικά εργαλεία, αντιτριβικά εξαρτήµατα, βιοϊατρικά εξαρτήµατα, εναλλάκτες θερµότητας, κλπ. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες εφαρµογές συνήθως υφίστανται έντονη µηχανική καταπόνηση υπό ταυτόχρονη θερµική φόρτιση. Ο συνδυασµός αυτός, ιδίως υπό συνθήκες κυκλικής λειτουργίας, οδηγεί σε εντονότατες µηχανικές και θερµικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι ιδιότητες του υλικού αλλάζουν µε την µεταβολή της θερµοκρασίας και την πάροδο του χρόνου. Πρέπει, λοιπόν, να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή, δυσθραυστότητα, αντοχή σε θερµικούς αιφνιδιασµούς και διατήρηση όλων αυτών των µηχανικών ιδιοτήτων σε υψηλές θερµοκρασίες.

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικές και ηλεκτροµηχανικές εφαρµογές αντιπροσωπεύουν σήµερα το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς των προηγµένων κεραµικών,καταλαµβάνοντας περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής τους. Τα υλικά αυτά αποτελούν µια ευρεία κατηγορία ενώσεων (από απλά οξείδια και νιτρίδια µέχρι πιο σύνθετες ενώσεις). Στις εφαρµογές τους περιλαµβάνονται: µονωτές, υλικά υποστρωµάτων, στοιχεία για ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πιεζοηλεκτρικά κεραµικά, υπεραγώγιµα κεραµικά, κ.ο.κ.. 

Τα σύνθετα κεραµικά υλικά, που αποτελούν τον πιο πρόσφατα αναπτυγµένο τύπο κεραµικών, αποβλέπουν στην παραγωγή σύνθετων δοµών κατάλληλων για υψηλής θερµοκρασίας βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές.  

Οι κεραµικές επικαλύψεις έχουν θεωρηθεί ως η λύση εκεί που τα δοµικά κεραµικά αποτυγχάνουν και περιλαµβάνουν θερµικές επικαλύψεις και εναποθέσεις µε χηµικές ή φυσικές µεθόδους και δέσµες ιόντων.

                                 
                         ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

               
                                     ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Σχετικά χαµηλή πυκνότητα (πιο ελαφριά).                                                                                      

• Υψηλό σηµείο τήξης (µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών υψηλής θερµοκρασίας).                                                                                                                 

• Υψηλό µέτρο ελαστικότητας (πιο στιβαρά).                                                        

• Χαµηλή θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα (µονωτές).                            

• Καλή αντίσταση σε θλίψη (πιο ανθεκτικά).                                                      

• Πολύ υψηλή σκληρότητα (πιο ανθεκτικά σε φθορά).                                   

• Ανώτερη πυρίµαχη, αντιδιαβρωτική και αντιτριβική συµπεριφορά ως συνδυασµός των ανωτέρω ιδιοτήτων. 

                                       
                                       ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μικρή αντίσταση σε εφελκυσμό ( ψαθυρήσυµπεριφορά).                

• Ευθραυστότητα.                                                                                                            

• Εύκολη διάδοση ρωγµών.                                                                                           

• Μικρή αντοχή σε κόπωση, λυγισµό και κρούση.                                                

• Μεγάλη επίδραση µικροδοµής  και πορώδους στις µηχανικές και φυσικές τους ιδιότητες.                                                                                                    

• Συνήθως υψηλό κόστος παραγωγής.


                                                     ΠΗΓΕΣ

 "http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fel.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%259A%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C_%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C&ei=OESlVMXJCoaBU5rHg_AK&usg=AFQjCNFbb34JcuqlGtcuvTVDsEcBX3lxEg"Κεραμικό υλικό - Βικιπαίδεια

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

