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Een van de belangrijkste taken van ingenieurs en ontwerpers is het selecteren van mate-
rialen die gebruikt zullen worden in hun product- en machineontwerpen. Die materiaal-
keuzes zijn gebaseerd op vooraf gedefinieerde materiaalcriteria en minimumvereisten. 
Om deze redenen is het belangrijk dat ingenieurs:
	� op een correcte manier over materiaaleigenschappen kunnen communiceren;
	� begrijpen hoe materiaaleigenschappen afhankelijk zijn van materiaalklasse en mate-

riaalstructuur;
	� inzien hoe de verwerking tot een halffabricaat of eindproduct de materiaalstructuur 

(en bijgevolg de eigenschappen) beïnvloedt.

Het verband tussen materiaalstructuur, materiaaleigenschappen en verwerkingstechnie-
ken wordt vaak weergegeven in een structuur-eigenschappen-verwerkingsdriehoek (fi-
guur 1.1). Op die figuur geeft de dubbele pijl een wisselwerking aan: zo zal de verwerking 
van een materiaal de materiaalstructuur definiëren en omgekeerd kan je aan de hand van 
de structuur doorgaans de gebruikte verwerkingsmethode achterhalen. Analoog geldt 
ook dat de materiaalstructuur de materiaaleigenschappen zal bepalen, andersom kan je 
uit de verkregen materiaaleigenschappen informatie over de materiaalstructuur afleiden. 
Samenvattend geeft de enkele pijl op figuur 1.1 aan dat je via de verwerkingsmethode de 
structuur en bijgevolg de eigenschappen van materialen kan beïnvloeden.

Figuur 1.1. Structuur-eigenschappen-verwerkingsdriehoek met daarop de toepasselijke 
hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 van dit boek start met een eenduidige definitie van belangrijke (mecha-
nische) materiaaleigenschappen: stijfheid, sterkte, hardheid en impactbestendigheid. 
Het zijn definities die noodzakelijk zijn voor het correct opbouwen van redeneringen 
door het hele boek. We besteden veel aandacht aan het trek-rekdiagram, waaruit veel 
fundamentele informatie kan worden afgeleid die ook relevant is voor andere domeinen, 
zoals sterkteleer en berekening van machineonderdelen.

Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 3 de structuur van de drie basale materiaal-
klassen: metalen, polymeren en keramieken. Deze opdeling is gebaseerd op fysische 
en chemische principes en gaat van atomaire structuur over microstructuur tot macro-
structurele eigenschappen. Composieten worden daarbij gezien als een combinatie van 
minstens twee materialen, al dan niet uit een verschillende materiaalklasse, en worden 
bijgevolg niet als een aparte materiaalklasse besproken in hoofdstuk 3.
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Vanwege het grote belang van metalen in ingenieurstoepassingen schenken we in hoofd-
stuk 4 extra aandacht aan de structurele opbouw van metaallegeringen, omschreven 
door fasediagrammen.

Vanaf hoofdstuk 5 worden achtereenvolgens metalen (en metaallegeringen), polymeren 
en composieten besproken, met telkens een stuk over de structuur-eigenschaprelaties 
en een stuk over de verwerking. Keramieken komen na hoofdstuk 2 niet meer apart aan 
bod, aangezien de andere materiaalklassen industrieel meer domineren in gebruik.

Alle hoofdstukken zijn aangevuld met een oefeningenreeks, die bedoeld is om het begrip 
maximaal te bevorderen en om theoretische concepten op een praktische wijze te bena-
deren.


