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THEMAOPPERVLAKTEBEHANDELING IN DE TRANSPORTSECTOR

-
gen weerstaan maar tegelijkertijd 

-

-

De lichtgewicht materialen en componen-

ten die in de luchtvaartindustrie worden 

gebruikt en beschermd zijn met Balinit 

coatings, zoals de nieuwe Balinit Turbine 

Pro, staan hogere belastingen, hogere to-

leranties en minder onderhoud toe. Ze 

hebben een uitstekende slijtvastheid, lage 

-

teit bij hoge temperaturen, terwijl de cor-

rosiebestendigheid wordt verbeterd.

Materialen die van belang zijn voor de 

lucht- en ruimtevaartindustrie, zoals tita-

nium- en nikkellegeringen, leggen ernstige, 

thermische en mechanische stress op het 

gereedschap dat gebruikt wordt om ze 

te verwerken. Composietmaterialen, die 

steeds vaker worden gebruikt bij de licht-

gewicht constructie van lucht- en ruimte-

vaartonderdelen, zijn uitdagend om te snij-

den. Oerlikon Balzers’ aanpasbare Balinit 

coatings, zoals de nieuwe Balinit Diamond 

coatings, zijn ontworpen om de snijpa-

rameters te verbeteren voor een breed 

scala aan toepassingen in de ruimtevaart.

VERMINDERING VAN 
BRANDSTOFVERBRUIK 
EN EMISSIES - 
OERLIKON METCO 
THERMISCHE SPUIT- EN 
TURBINECOMPONEN-
TENOPLOSSINGEN

Thermische spuitmaterialen, coatings, ge-

specialiseerde bewerkingsdiensten en 

componenten voor vliegtuigmotoren 

-

verbruik aanzienlijk, terwijl de emissies 

materialen en coatings beschermen het 

basismateriaal van kritieke turbine onder-

delen tegen oxidatie, corrosie t.g.v. het hete 

gas, erosie, slijtage en overmatige warmte. 

In het bijzonder verminderen thermische 

barrière coatings (TBC’s) de hoeveelheid 

warmte die wordt overgedragen aan het 

basismateriaal van turbine-onderdelen, die 

-

entie en levensverwachting. Een volgende 

generatie materialen die zijn ontworpen 

voor coating- en additieve fabricagepro-

cessen, zoals de nieuwe MetcoAdd™- 

van vliegtuigen te verbeteren.

AFNEMEND GEWICHT 
– OERLIKON METAAL-
GEBASEERDE ADDITIEVE 
PRODUCTIE (AM) 
OPLOSSINGEN

Oerlikon levert additieven van metaalpoe-

ders en contractdiensten voor ontwerp, 

prototyping en serieproductie. De metaal-

legering poeders worden geproduceerd bij 

toepassingen mogelijk is. Uitgerust met 

een vloot metalen AM-printers in Europa 

en de VS, kunnen de materialen worden 

gebruikt om geavanceerde componenten 

van aluminium, titanium, nikkel-superlege-

ringen en staal voor luchthavens te produ-

ceren. Oerlikon biedt ook componenten 

ontwerpdiensten voor lichtgewicht, struc-

turele, hittebestendige en hoogwaardige 

toepassingen in vliegtuigstructuren, lucht-

vaartmotoren, ruimte- en raketinstallaties, 

en grond- en maritieme structuren.

Oerlikon Balzers  
gaat uitdagingen  
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ruimtevaart aan Oelikon Balzers
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