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Wa’j noe least is ‘n uut-eschreem pröätje det ik 
op 31 mei 2017 e-geem hebbe op ‘n materiaaln-
beurs in Veldhoovn, gewoon in ‘t Nederlands, met 
as titel “Materiaalkunde in ‘n nöttndop” - op ba-
sis van mien book “Kennismaken met materialen” 
(ISBN 978-90-79926-00-8) det in 2016 is uut-e-
komm’. A’j dit verhaal good wil begriepm, dan kö’j 
‘t beste hardop leazen. En zo kö’j ok an andern ‘t 
mooie Achterhookse plat loatn heurn. Um te helpm 
bie ‘t uutsprekkn steet ‘n korte cursus “plat veur be-
ginners” wieter noar ondern.

Woar geet ‘t umme bie materiaalkunde? Doar hoef 
ie neet lange oaver te prakkezeern. Einglek geet ‘t 
um ‘t beantwoordn van twee vroang: An de ene kant 
wi’j weetn woarumme juust det materiaal geschikt 
is veur dee toepassing. Dus vroang as “woarum-
me kö’j bakstene good gebruukn um huuze van te 
bouwn?”, of “woarumme is glas deurzichteg zoda’j 
d’r raam’ en glasvezels van könt maakn?” 
An de andere kante wi’j bie materiaalkunde weetn 
an welke knoppm ie mot dreain um bettere mate-
riaaln te krieng, as dee van vandage neet meer vol-
doot. Stel da’j ‘t metaal in ‘n auto of vliegtuug lech-

ter könt maakn, dan schealt dat in de peut deurda’j 
minder gewicht met hooft te sleppm. Det kan be-
teken’: ‘n ander ontwarp woarbie d’r minder ma-
teriaal neudig is - zoas holle buuze in plaatse van 
dichte balkn. Moar ie könt ‘t metaal zelf ok starker 
maakn, woardeur ie minder materiaal neudig hebt 
- en dus een leger gewicht - veur dezelfde starkte. 
In Nederland - dus ok in ‘n Achterhook - gebruukt 
de leu de term’ materiaalkunde en materiaaltech-
nologie völle deur mekare hen. In ‘t Engels en ‘t 
Amerikaans is det onderschied d’r wal: doar ge-
bruukt ze “materials science” nöäst “materials tech-
nology”. A’k dit onderschied anholle, dan gif mate-
riaalkunde antwoord op de “woarumme” vroage, 
en materiaaltechnologie op de “hoo” vroage - dus 
an welke knoppm ie mot dreain.

Woar ‘t bie materiaalkunde umme geet
En hier komme wiele bie de essentie van de ma-
teriaalkunde: de riege maakn - structuur - eing-
schappm - toepassing en de relaties hiertussn (kö’j 
zene in plaatje 1). ‘t Warkgebied materiaalkunde gif 
an welke invloed de microstructuur - dus de struc-
tuur op de kleinste schale - hef op de uuteindeleke 
eingschappm van ‘n materiaal, en doardeur op de 
toepassing’ der van. A’j bie ‘t maakn van ‘n materi-
aal de knoppm moar de juuste kante op dreait, dan 
kö’j de eingschappm van een materiaal - en dus van 
‘n product - töt stand breng’ of verbeatern. 

Woarumme ‘n verhaal oaver zo’n high-tech onderwarp as materiaaltechnologie in ‘t Achterhooks? Doar 
kö’j lange oaver nöäln, moar ‘t is einglek heel simpel: mangs vindt de leu technologie toch wal zwoare kos, 
en iets begriepm doo’j ‘t beste in oe eing taal, wat veur völle Achterhookers toch ‘t plat is. Wieter steet de 
Achterhook bekend um zien maakindustrie, woar kennis van materiaaln onmeuneg belangriek is. 

‘t Nederlandse woord “materiaal” is ‘t zelfde as ‘t Achterhookse “grei”. Materiaaln bunt de basis veur al-
les wa’w umme ons hen zeet. Want woar zol de mobiele kuierdroad, auto’s, gebouwn of zunnecelln weazen 
zonder de juuste materiaaln? Materiaaln bunt zo vanzelfsprekknd, da’w zowat verget hoe biezunder ze 
bunt.
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Plaatje 1: Woar ‘t bie materiaalkunde umme geet
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A’j veur ‘n bepaalde toepassing ‘t meest geschikte 
materiaal wilt kiezn, dan loop ie de riege maakn 
- structuur - eingschappm - toepassing van rechts 
noar links deur. Begin eerst met de eisn dee an de 
toepassing wodt esteld: mot ‘t materiaal licht wea-
zen, of stark, of flexibel, mot ‘t teeng roestn kunn’, 
mot d’r juust wel of gin stroom deurhen kunn’, wat 
is de maximale gebruukstemperatuur, neum moar 
op. Geerne met de belangriekste eis veurop. Zörg 
doarnoa dat disse eisn oaverenkomt met materi-
aaleingschappm, en hieruut kump ‘t materiaal da’j 
wilt. Voldut ‘t nog neet helemoal, dan mo’j ‘t maak-
proces anpassn.

Structuurn van materiaaln
Loa’w ‘s wat onderdeeln uut de riege maakn - struc-
tuur - eingschappm - toepassing onder ‘t vergroot-
glas leng’. Letterlek, deur d’r op atoom- of mole-
cuulschale noar te kiekn (kiek moar ‘s noar plaatje 
2), dan kom ie de volnde “micro”structuurn teeng:
Kristallieneg materiaal: bienoa perfecte, regelma-
tege, in dree richting’ zich herhaalnde rangschik-
king van atoom’. ‘t Is einglek één groot kristal. Dia-
mant is doar ‘n good veurbeeld van, maar ok saffier 
zoas in lenzen veur camera’s in de mobiele kuier-
droad, of silicium as basis veur computerchips.
Polykristallieneg materiaal: ‘n groot aantal korrel-
tjes, dee elk op zich kristallieneg bunt. Nöäst “ech” 
materiaal he’j hier ok te maakn met korrelgrenzn. 
Keramiek en metaal bunt deurgoans polykristal-
lieneg.
Amorf materiaal: gin regelmatege rangschikking 
van atoom’, zie zit lös deur mekare hen. Vergeliek 
‘t moar met ‘n vloeistof woarvan de deeltjes as ‘t 
ware op hun plaatse bevroorn bunt. Glas is hier ‘n 

veurbeeld van, moar ok sommige plestics.

A’j disse microstructuurn in groepm onderbrengt, 
dan kom ie op dree hoofdgroepm uut: plestic, me-
taal en keramiek. Met plestic ploag ie de leu veural 
neet umda’j de productn d’rvan in één stap (plas-
tisch) könt vormgeem. Rubber kö’j hier ok onder 
vattn - mangs ‘n hele elastische kunststof - woar-
bie ie wal mot bedenkn dat natuurrubber van oor-
sprong ‘n natuurlek materiaal is en gin “kunst”stof. 
Ok metaaln zoas iezer dankt hun populariteit an 
‘t relatieve gemak woarmet ie ze töt productn könt 
vormgeem. Vanuut mechanisch oogpunt bunt ‘t 
ideale materiaaln: stief en toa.
Keramiek is ‘n heel stabiel materiaal - stark töt op 
hoge temperatuur, en populair umda’j de kerami-
sche grondstoffm vake teengkomt in de natuur, 
met klei as letterleke “groond”stof. Glas is ‘t deur-
zichtige breurke van keramiek: ok hard, elektrisch 
isoleernd en good bestand teeng chemische antas-
ting. Waad oe - glas hef altied ‘n alderbastend on-
weerstoanbare aantrekkingskracht op voetballnde 
blaang!
Nöäst disse dree hoofdgroepm bestoat d’r ok com-
posietn: combinaties van twee of meer materiaaln, 
in de hoppe dat de eingschappm van de oorspron-
keleke materiaaln mekare verstarkt. Gewaapmd 
beton is ‘n composietmateriaal woarbie beton de 
drukbelasting opvangt; de metaaln wapening (in 
de vorm van staaln staavm) kan de trekbelasting 
an. Moar denk ok an glasvezelverstarkte plestics: 
licht en stark in één materiaal verenigd. Inspiratie 
veur composietn kump uut de natuur, met holt en 
bötte as veurbeeldn.

Plaatje 2: Microstructuur van materiaaln
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Maakn kö’j op ‘n öppe maniern done, en det henk 
af van ‘t type materiaal. A’j ‘n product van nul af an 
uut grondstoffn wilt goan maakn, kan krie’j met ‘n 
aantal stappm te maakn. Zo mo’j eerst de grond-
stoffn winn’ en in ‘n warkbaar materiaal umme-
zettn, da’j doarnoa in één of meer stappm de juuste 
vorm geeft en noabewarkt veurda’j ‘t uuteindeleke 
veurwarp hebt.
Wanneer ie bezig bunt um een (nieuw) materi-
aal te ontwikkeln, dan weet ie pas of ‘t materiaal 
voldut noada’j ‘t etest hebt - en woar neudig nog 
mot anpassn. Karakteriseern en testn is onderdeel 
van materiaalontwikkeling. Verbindingstechniekn 
bunt belangriek umdat productn meer en meer 
uut verschillnde materiaaln bestoat, en de afzon-
derleke onderdeeln degelek aan mekare vaste mot 
zittn um ‘t product as geheel good te loatn warken. 
Doarnöäst kan ‘t buutnoppervlak van ‘n materiaal 
een behandeling ondergoan um ‘t materiaal teeng 
de “boze buutnwearld” te bescharm’ - harder of 
slietvaster te maakn, of meer bestand teeng cor-
rosie - of um ‘t uuterlek mooier te maakn met ‘n 
loage varve. 

Eingschappm
‘n Volnd onderdeel van de riege maakn - structuur 
- eingschappm - toepassing is ‘t geheel van materi-
aaleingschappm. Verschillnde materiaaln hebt ver-
schillnde eingschappm, woardeur ie köndeg met 
ze wodt. ‘n Eingschap gif an hoe ‘n materiaal op 
invloedn van buutnaf reageert. Zo kan ‘n materiaal 
buung of barstn - of uuterlek niks done - a’j d’r ‘n 
grote mechanische belasting (krachtn) op lös loat. 
Materiaaln könt ‘n elektrische stroom geleidn of 

juust teengholn. ‘n Materiaal kan lech in zich op-
nem’, deurloatn, weerkaatsn, uutzenn’ - handeg as 
‘t duuster is - of inwendeg verstreuien. ‘n Materi-
aal kan hette good of slech geleidn of vasteholn, en 
good of slech bestand weazen teeng hoge tempe-
ratuurn. In dit overzich (kiek moar noar plaatje 3) 
zee’j hoe disse dree hoofdgroepm ‘t doot a’j ‘n paar 
van hun eingschappm vergeliekt.

Loa’w ‘s ‘n paar concrete veurbeeldn nem’ um de 
onderdeeln structuur - eingschappm - toepassing 
te verduudeleken. Hoe bepaalt de microstructuur 
noe de eingschappm van ‘n materiaal, en doarmet 
de toepassing’? Hoe gedraagt verschillnde materi-
aaln zich as ze in anraking komt met hette, lech, 
stroom en mechanische belasting?
 
Lech of zwoar?
Woarumme bunt sommige materialen lech, en an-
dern zwoar? A’j materiaaln onderling wilt verge-
liekn, dan kö’j better kiekn noar de dichtheid, dus 
‘t gewicht per volume-eenheid. ‘t Verschil lech/
zwoar kump veural deur ‘t gewicht van de atoom’ 
woaruut ze bunt saam-esteld, en völle minder deur 
‘t volume. Plestics bestoat veural uut de lechte 
atoom’ koolstof, waterstof en zuurstof. Metaaln be-
stoat uut relatief zwoare metaalatoom’. Keramiek 
is normaal e-sprokkn ‘n verbinding van een zwoar 
metaal-atoom met ‘n lech neet-metaal-atoom, en 
de dichtheid zit tussen dee van plestics en metaaln 
in. A’j geleuft dat een bakkeie zwoar is: ‘n gold-
stave dee net zo groot is, weagt zowat 10x zovölle! 
(dichtheid bakkeie ~ 2 kilo/liter, gold ~ 20 kilo/li-
ter). Beide mo’j neet op oe veute krieng’, want dan 

Plaatje 3: ‘n Paar eingschappm van metaal, keramiek en plestic
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ko’j hellig wonn’. 
Dit lech/zwoar onderschied van de hoofdgroepm 
plestic, metaal en keramiek is trouwns neet abso-
luut: aluminium en magnesium heet neet veur niks 
“lechmetaaln”. Lechte materiaaln kom ie veural 
teeng in toepassing’ woar dinge beweagt - denk an 
aluminium veur fietsn, auto’s of vliegtuung - terwijl 
ie zwoare materiaaln vooral truggevindt in dinge 
dee stille stoat. Spöln met de dichtheid doo’j veural 
deur verschillnde materiaaln met mekare te meng’ 
(zoas in composietn), of met löge ruumte te mengn 
- dus deur porositeit in te voern.

Vrie-e elektroon’ in metaaln 
Van metaaln wete wiele al dat ze goeie elektrische 
geleiders bunt - denk moar aan kopperen stroom-
droaien - deurdat sommige elektroon’ zo zwak an 
de atoom’ ekoppeld bunt, dat ze d’r gemakkelek 
van könt wonn lös-emaakt, en zo as ‘n zee van elek-
troon’ deur ‘t metaal hen beweagt. Zie könt gemak-
kelek van de ene plaatse noar ‘n andern stroom’, en 
disse mobiele ladingsdragers vormt saam de “elek-
trische stroom”.
Moar disse vrie-e elektroon’ doot nog meer: zie 
geeft ok hette deur. Metaaln bunt neet allene goeie 
elektrische geleiders, moar ok goeie hettegeleiders 
deur disse vrie-e elektroon’. As de temperatuur ho-
ger wodt, dan geet de elektrische en hettegeleiding 
noar beneden. Wat gebeurt er namelek? Bie hogere 
temperatuurn goat de metaalatoom’ meer umme 
hun eing plaatse trilln, en zörgt zo dat de vrie-e 
elektroon’ neet meer zo wiet könt deurgoan, woar-
deur ze langzamer zölt stroom’.
Metaaln reflecteert lech; denk moar an speegels - 
‘n loagje aluminium an de achterkante van ‘t glas. 
As op ‘t metaal lech völt, dan nemt de völle vrie-e 
elektroon’ de energie van det lech kotte tied in zich 
op. Moar ja, he’j knien’ dan he’j köttels, en det blik 
noe ok weer. Zon elektron veult zich wat gramie-
tereg bie dit hoge energieniveau, en wil ‘t leefste 
trugge noar zien oorspronkelijke toestand - woar-
bie de energie van ‘t in-evang’ lech weer vrie kump. 
‘t Invallnde lech is gereflecteerd, en dit verkloart 
‘t speegelende oppervlak van metaaln. Umgekeerd 
geldt: in ‘t algemeen kö’j zeng dat ‘n materiaal lech 
deurlöt as ‘t materiaal en ‘t invallnde lech gin wis-
selwarking met mekare hebt. Deurloatbaarheid 
veur lech en elektrische geleidbaarheid warkt deur-
goans as water en vuur op mekare in.
Vrie-e elektroon’ in metaaln doot nóg meer. Umdat 
disse elektroon’ neet meer an één plaatse vaste zit, 

könt de oaverbliemde riegen metaalioon’ gemak-
kelek langs mekare hen gliene. En dit is de basis 
veur de plastische vervorming van metaaln as d’r 
‘n grote krach op wodt uut-e-oefend. Zie brekt neet 
gelieke, moar vervormt eerst, en nemt zo een grote 
öppe energie in zich op.

Materiaaldefectn
Neet alleneg elektroon’ spölt ‘n grote rolle binn’ 
materiaaln, ok onvolkoomnheedn op atomaire 
schale, met ‘n mooie name defectn, vormt de ba-
sis veur völle materiaaleingschappm. En mangs 
bunt disse defectn bewust in-e-brach. Denk ‘s an 
‘n zuurstofsensor, of ‘n brandstofcel dee bie hoge 
temperatuurn kan warkn. In beide apparaatn wodt 
een belangrieke rol espöld deur ‘t keramiek zir-
koonoxide, woar in de roosterstructuur bewust ‘n 
paar zuurstof-plekkn leug bunt e-loatn. As de tem-
peratuur moar hoge genog is, dan könt noaber-
zuurstofatoom’ (of einglek ioon’) noar disse leuge 
plaatsn toespring’, en op hun oorspronkeleke plaat-
se ‘n leuge plaatse achterloatn, woar weer ‘n ander 
zuurstofion noartoe kan beweang. 
In plaatje 4 zee’j ‘n computersimulatie oaver lan-
gere tied, woarbie ie könt zene dat zuurstof (in 
rood) noar andere “T-plekkn” in ‘t rooster bewe-
agt. Zo krie’j transport van zuurstof deur ‘t rooster 
hen. In ‘n zuurstofsensor - zoas ‘n lambda-sensor 
in oe auto dee ‘t zuurstofgehalte in de uutloatgassn 
meat en dit truggekoppelt noar de motor um de 
verbranding van de peut te optimaliseern - is de 
transportsnelheid van zuurstof deur ‘t keramiek ‘n 
moate veur ‘t zuurstofgehalte in de uutloatgassen.

Iets soortgelieks geldt veur computerchips, dee 
veur ‘n aanzienlek deel uut silicium bestoat. Noe 
is silicium in pure vorm ‘n elektrische isolator. Alle 
blauwe elektroon’ die’j in plaatje 5 zeet, zit vas-
te in de binding tussn ‘n silicium-atoom en zien 
noabers, en könt neet vrie deur ‘t rooster beweang. 
Moar a’j d’r ‘n betje fosfor (P) an toevoegt zoas in 

Plaatje 4: Diffusie via puntdefectn van ‘n zuurstofioon’-
geleider
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dit plaatje, dan wodt ‘t materiaal zogenaamd half-
geleidend (tussn isolator en echte geleider in). Dit 
fosfor hef ‘n extra elektron bie zich - hier in ‘t rood 
weer-egeem - det gin onderdeel van de binding’ 
vormt, en det wel deur ‘t materiaal kan spring’, en 
zo genog elektrische geleiding kan geem.

Eerder ha’w ‘t al oaver de riegen metaalioon’ dee 
gemakkelek langs mekare könt gliene, en zo de ba-
sis vorm’ veur ‘t mechanische gedrag van metaaln 
met plastische vervorming. Wanneer metaaln per-
fecte materiaaln waarn, dan zölt zie 10 töt 100 keer 
starker weazen as ze in ‘t echte bunt. Moar metaaln 
bunt neet perfect - ok pure metaaln neet. D’r zit de-
fectn in dee dislocaties heet, en dee metaaln völle 
zwakker maakt as hun theoretische starkte. Dit 
bunt in plaatje 6 de randn van de halve roostervlak-
kn. Disse halve vlakkn bunt in ‘t rooster e-komm’ 
deur “ongelukjes” bie de greui van ‘t kristalrooster, 
of deur mechanische spanning’ in ‘t rooster. Juust 
de beweaging van dislocaties zörgt veur plastische 
vervorming van metaaln - en lege starktes. Duw 
moar ‘s teeng de ziedkante: ‘t halve vlak verschöf 
as ‘t ware steeds deur in de duwrichting, hoewel de 
atoom’ zowat hillemoal op hun plaatse blieft. Ver-
vorming dee relatief weineg energie kost.
A’j bie ‘t uutpakkn van de afwasmachine d’r ‘n 
kroam van maakt en ‘n steen’ köpke en ‘n metaaln 
mes loat plearn, dan geet ‘t köpke mangs kapot, 
moar ‘t mes blif vake heel. Bie ‘t mes schoeft dan 
grote öppes dislocaties langs mekare hen, woar-
deur ‘t mes zien ‘plear-energie’ inwendeg verwarkt 
moar verder neet kapot geet. De grote stukkn van 

‘t steen’ köpke mo’j moar bie mekare gaarn en ‘n 
heeln pröttel weggooin in de prullebak, en de klei-
ne stukskes mo’j moar opzuung met de huulbes-
sem. Doar he’j wieter niks meer an.

Deurzichtegheid afhankelek van microstructuur
Plaatje 7 gif ‘n veurbeeld van optische eingschappm 
van ‘n materiaal, en hoe dit saamhenk met de mi-
crostructuur. Hier ‘t keramiek aluminiumoxide det 
hillemoal transparant, deurschienend en undeur-
zichteg is - afhankelijk van de structuur, en doar-
deur van ‘t maakproces. Lechverstreuiing is hier ‘t 
sleutelwoord.
Wie kiekt eam van rechs noar links. Technische 
keramiek, woar aluminiumoxide onder völt, wodt 
onder meer emaakt deur poederdeeltjes saam te 
drukkn en disse an mekare te sintern - einglek 
bakkn, net as bie stoete - woardeur ie ‘n stark ge-
heel kriegt. De meeste productn van aluminium-
oxide wodt neet 100% dichte-e-sinterd. Grenzn 
tussn de oorspronkeleke poederkorrels en oaver-
bliemde poriën tussn de korrels, beide ongeveer 
eam groot as de golflengte van ‘t lech, bunt bronn’ 
veur lechverstreuiing veur disse productn, woar-
deur ze neet deurzichteg bunt.
A’j ‘t aluminiumoxide nog verder dichtsintert - en 
doarbie ook magnesiumoxide as sinterhulpmid-
del gebruukt - dan goat bienoa alle poriën tussn de 
korrels vort. D’r blieft toch nog ‘n paar korrelgren-
zn tussn de aluminiumoxidekorrels zittn - kiek 
moar noar ‘t middelste plaatje - dee veur ‘n betje 
lechverstreuiing zörgt, woardeur ‘t materiaal neet 
“deurzichteg” moar “deurschienend” is. Dit mate-
riaal kom ie teeng in de bekende oranjekleurige 
hogedruk-natriumlampm langs de snelweg. Alu-
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Si Si Si Si
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Plaatje 5: Bewuste defectn - silicium as halfgeleider

Plaatje 6: (On)bewuste defectn - dislocaties in metaaln
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miniumoxide is deurschienend en bestendig ge-
nog um de corrosieve eingschappm van ‘t natrium 
en de hoge druk an te könn’.
‘t Linker plaatje is éénkristallienig aluminiumoxide 
- ok wal saffi  er eneumd - det één zuuver kristal is 
zonder bronn’ van verstreuiing as korrelgrenzn of 
poriën. Zon kristal wodt emaakt deur ‘n heel klein 
kiemkristalletje te nem’, en dissen onder te dom-
peln in gesmoltn aluminiumoxide. Trek dit kiem-
kristal heanig an en droa umhoge - ‘t leefste zonder 
te knooin, want ‘t materiaal is nogal heite - en ‘t 
gesmoltn aluminiumoxide wodt kolder en kristal-
liseert uut in dezelfde structuur as ‘t kiemkristal. 
Toepassing hiervan is de cameralens in ‘n mobiele 
kuierdroad.

Hoe isoleert piepschuum?
Van lech goa’w noar hette. Piepschuum is ‘n mate-
riaal det as hette-isolator wodt gebruukt - en hette 
dus heel slech geleidt. Hoe gebeurt dit? Hette kan 
zich verplaatsn deur stroming (denk moar an heite 
loch boam ‘n radiator), deur straling (zunnestra-
ling) of deur geleiding (denk an ‘t oaverdraangde 
metaal van warmtewisselaars in de industrie). 
Veur huusholdeleke toepassing’ zoas huusisola-
tie is de temperatuur völs te lege veur straling om 
völle te done. Doarnöäst is de structuur van piep-
schuum zodaneg dat stroming en geleiding bienoa 
neet veurkomt: deur de afgeslootn holtes in piep-
schuum kan gin stroming van gas plaatsvindn, en 
hette geleidt slech deur ‘t gas/loch binn’ in de hol-
tes.
Oaveregens: piepschuum hölt de hette allene moar 

binn’ a’j slim met energiebespoaring ummegoat - 
dus a’j de deure of ‘t raam as ‘t vrus in de harfs of 
winter neet wiedwaang lös zet.

Mechanische belasting
Wie hebt noe ‘n paar veurbeelde ezeen hoe mate-
riaaln zich gedraagt as d’r elektrische prikkels, lech 
en hette in de buurte bunt. Moar hoe zit ‘t met me-
chanische belasting, a’j an ‘n materiaal trekt of ‘t 
buugt, of as d’r ‘n dutte in kump? 
Binn’ de materiaalkunde wodt ‘n trek-rek diagram 
völle gebruukt, en doarvan zee’j in plaatje 8 ‘n af-
beelding veur ‘n metaal. ‘n Teststukje materiaal 
wodt mechanisch belast op een zodanige wieze dat 
‘r an wodt etrokkn (det zee’j op de verticale asse), 
en op de horizontale asse zee’j de uutrekking dee 
doarvan ‘t gevolg is. Zon trek-rek diagram besteet 
veur de meeste materiaaln uit ‘n elastisch deel 
(woarbie “trek” eamredeg an “rek” is) en ‘n plas-
tisch deel. In ‘t elastische deel geldt dat, a’j de be-

Plaatje 7: Diverse soortn deurzichtegheid van aluminiumoxide

= porie of korrelgrenze

Transparant Deurschienend Undeurzichteg

Plaatje 8: Trek-rek diagram veur ‘n metaal
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lasting wegnemt, ‘t materiaal weer “truggeveert” 
noar zien oorspronkelijke toestand, vandoar de 
name “elastisch”. ‘t Ende van dit elastische regime 
heet de “rekgrenze”. Belast ie ‘t veurwarp steureg 
vedan, dan kom ie in ‘t plastische regime woarin ‘t 
materiaal een bliemde vervorming ondergeet. En 
as de belasting moar groot genog is, dan wodt ‘t 
materiaal zo sloereg in ‘n rakkerd dat ‘t uuteindelek 
kan brekken en dus de knolln op hef. Lit’? Dan is ‘t 
stark genog. Hoe hoger ‘t hoogste punt van plaatje 
8 is, hoe starker ‘t materiaal is. Bie ‘n stark materi-
aal mo’j nogal flink öäsen veurdat ‘t kapot geet. 
As gebruuker van ‘n materiaal bu’j veural geïnte-
resseerd in ‘t elastische regime; de rekgrenze be-
paalt de belasting dee maximaal wodt toe-estoan, 
en dee wi’j ‘t liefste zo hoge meugelek hem’.
As fabrikant van ‘n materiaal is ‘t gebied boam de 
rekgrenze juust interessant, want hier ku’j de ver-
schienselen rondumme de plastische vervorming 
gebruukn um ‘t materiaal nog starker te maakn. 
Deur te spöllen in ‘t gebied tussen de praktische 
starkte (de rekgrenze) en de ultieme starkte (de 
trekstarkte) ku’j ‘n materiaal nog verder verstar-
ken. Wie nemt hier ‘n metaal as veurbeeld in ‘t on-
derstoande stuk.

Zoas al eerder e-zeg bepaalt de beweaging van 
dislocaties de starkte van ‘n metaal. Hoe maak ie 
‘n metaal starker? Simpel: zörg dat de dislocaties 
moeileker könt beweang, deur d’r hindernissen 
veur op te warpn, zoa’j in plaatje 9 zeet. 

■ Bieveurbeeld deur ‘n metaallegering te maakn 
deur vremde atoom’ in ‘t metaal op te nem’. Brons 
of messing bunt legering’ van kopper, met tin en 
zink as vremde atoom’. 
■ Of deur grote vremde deeltjes in ‘t metaal te 
stoppm, bieveurbeeld aluminium met siliciumcar-
bide, of zoas gebeurt met superlegering’ in gastur-
bines. 
■ Of deur materiaaln met kleine korrels te maakn, 
woardeur d’r völle korrelgrenzn bunt dee de be-
weaging van dislocaties teengholt. Kleine korrels 
zörgt dus veur starkere materiaaln.
■ Of deur ‘t materiaal extra boam zien rekgrenze te 
belastn, woardeur d’r deur plastische vervorming 
steeds meer dislocaties bie komt dee mekare in de 
weg loopt (warkversteveging). Denk hierbie an ‘n 
smid dee met zien hamer op ‘n roodgloeiend stuk 
metaal slöt.

Slimme piëzo-materiaaln 
An ‘t ende nog ‘n type materiaal det einglek een 
systeem op zich is: piëzo-materiaaln, woar elek-
trische en mechanische eingschappm an mekare 
ekoppeld bunt. ‘t Materiaal kan van vorm veran-
dern deur d’r ‘n elektrische spanning oaver an te 
leng, of umgekeerd: ie drukt d’r op, en ‘t materiaal 
gif ‘n elektrische spanning. Zo is ‘n gasanstekker 
vake op piëzo-materiaaln gebaseerd, moar ok de 
parkeersensor van oe auto. Of ie komt ‘t materiaal 
teeng in de echoscopie - um blaang te kunn’ zene 
veurdat ze geboarn bunt. 

Plaatje 9: Metaaln verstarken deur dislocaties teeng te warkn met ...

... vremde atoom’ (legering) ... mekare (warkversteveging)

... vremde deeltjes ... ophoping an korrelgrenzn
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A’j noar de microstructuur van ‘n piëzo-materiaal 
kiekt - in dit geval ‘t keramiek lood-zirkonoat-ti-
tanoat, kortweg PZT - dan ku’j zien warking be-
griepm. In plaatje 10 he’w ‘n stukje van de kris-
talstructuur etekend. Hoewel ‘t materiaal in zien 
geheel elektrisch neutraal is - net zo völle positieve 
as negatieve lading - is d’r wal ‘n ladingsverdeling 
binn’ disse cel, deurdat ‘t positief gelaadn “geale” 
ion neet precies in ‘t midden zit, moar d’r iets boam. 
A’j ‘n elektrische spanning oaver zon cel aanlegt 
(van onder noar boam), dan duw ie de positieve 
ioon’ in de richting van dat veld, en de negatieve 
ioon’ in teengoavergestelde richting. Zo verandert 
de afstand tussn de teeng-gesteld gelaadn ioon’, en 
doarmet de vorm van de eenheidcel. A’j dus een 
hele öppe van disse celln nöäst of boam mekare 
hebt, dan is ‘t hele materiaal vervormd op macro-
scopisch niveau.

Uut Barchem, in ‘n Achterhook
Tel. 0573 - 442865
eddy.brinkman@betase.nl
www.betase.nl

Plaatje 10: Eenheidscel van ‘t piëzo-materiaal PZT

Oaver de schriever
Eddy Brinkman is geboarn in ‘n Achterhook 
woar hee tweetalig is up-e-greuid (Nederlands 
en plat), en noa een paar verhuuzing’ noar 
Tweante en Brabant woont hee weer in ‘n Ach-
terhook. Hee stamt af van twee generaties met-
selaars, en hee is van huus uut chemicus en ma-
teriaalkundige. Hee hef völle schik in zien eing 
bedrief woarin hee technische achtergrondver-
haaln schrif en “moeileke” technische informa-
tie ummezet in iets wa’j könt begriepm. Doar-
met helpt hee andere bedriem’ - um hunzelf of 
hun klantn d’r köndeg met te loatn wonn. Hee 
schrif in ‘t Nederlands, ‘t Engels en soms in ‘t 
plat (zoa’j hier least) - dus ech op ‘t grensvlak 
van taal en technologie.
Hee hef ooit wal ‘s ezeg: “A’j Harry Potter vanuut 
‘t Engels noar ‘t Achterhooks of Tweants zolt 
vertaaln, dan hef ‘t mien veurkeur um Volde-
mort gin Moartn Villieneg te neum’, moar Tom 
Olde Bruvink”.

Kotte cursus plat veur beginners
‘t Achterhookse dialect, ok wal “plat” e-neumd, 
besteet uut ‘n öppe uuting’. ‘t Verhaal hierboam 
is deurop gin uutzondering. Ik heb det verhaal 
zo völle meugelek op-eschreem zoa’j ‘t uut-
sprekt. A’j ‘t good wil begriepm (dus d’r köndeg 
met wilt wonn), dan kö’j ‘t beste hardop leazen 
- gelieke as Haagse Harry dut in Den Haag. Det 
hölt de Achterhookse taal leamdeg, zo könt Tuk-
kers of leu uut Salland ‘t ok good begriepm, en 
‘t schealt ok weer in ‘t vertaaln noar ‘t Duuts. En 
veur leu uut de rest van Nederland is ‘t ‘n mooie 
kans um Achterhooks (probeern) te proatn.
In vergelieking met ‘t Nederlands wodt in ‘t 
Achterhooks de klinkers langer e-maakt of juust 
in-e-slikt. De oe in ‘t Nederlands wodt oo in ‘t 
Achterhooks, ui wodt uu, aa wodt ao, ee wodt 
ea, ij wodt ie, ie wodt ee, ei blif ei, -ig wodt -eg, 
-lijk wodt -lek, -ven wodt -m, -gen wodt -ng, en 
goa zo moar deur. 
Ik heb wal steeds ‘probeerd um systematisch te 
bliem. Vremde woordn heb ik neet oaverdreem 
ver-Achterhookst, moar hallozie blif natuurlek 
gewoon hallozie. As d’r ‘n enkel anhalingsteekn 
achter ‘n woord steet, dan mo’j de achterste let-
ter (n, m) of letters (ng) wat langer uutsprekkn.


