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Keramické díly spojované s  
kovem s multifunkčním užitkem 

Keramické díly spojované s kovem v sobě 

snoubí vlastnosti typické pro keramiku 

(např. elektrická izolace) s  vlastnostmi 

typickými pro kovy (např. svařitelnost). 

Spojení těchto materiálů tak nabízí multi

funkční užitek.

Profitujte z našich dlouholetých zkušeností 

v  oblasti vývoje a  výroby těchto dílů. Po

můžeme Vám prosadit Vaše řešení na trhu.

Spojování keramiky s kovem

kovové  
pouzdro

tvrdá pájka

keramika 
z Al2O3



Ovládání klíčových technologií

Knowhow v  oblasti výrobního procesu 

– od prášku přes hotový keramický díl až 

po pokovování a pájení keramických dílů 

spojovaných s  kovem  je ve společnosti 

Alumina Systems obohaceno o  proces 

výpočtu a  dimenzování dílů. Společnost 

při vývoji dílů používá metodu konečných 

prvků (MKP), která umožňuje výběr té nej

lepší varianty designu ještě před vlastní 

konstrukcí dílu. Naši zákazníci tak profitují 

z kratší doby vývoje a výrazné úspory ná

kladů.

Vývoj dílů pomocí metody konečných prvků  

Od nápadu …

… přes konstrukci …

… až po hotový díl

… a výpočet pomocí MKP …



Výroba dílů z Al2O3 pomocí  
technologie 3D tisku

Společnost Alumina Systems při výrobě 

používá i technologii 3D tisku. Bez použití 

drahých nástrojů tak ve velmi krátké době 

vyrobíme nejrůznější keramické díly, které 

pomocí jiných výrobních metod, jako jsou 

tlakové lití, lisování nebo vytlačování, nelze 

vyrobit. Kromě toho vyvíjíme i speciální ře

šení pro oblast milireakční techniky.

3D separační kolona

3D kondenzátor

3D laboratoř na čipu 

řez 3D  

výměníkem tepla 

3D výměník tepla

rýhovaný 3D výměník tepla



Individuální řešení

Společnost Alumina Systems nabízí indi

viduální keramické díly spojované s kovem 

i  pro oblast měřicí a regulační techniky 

a vysokotlaké a vysokoteplotní aplikace.

Je jedno, zda potřebujete průchodku do 

2  000  bar nebo izolační odpor snímače 

v  rozsahu teraohmů [TΩ]  vždy Vám na

bídneme vhodné řešení.

ultrazvukem spojitelný 

prstenec snímače pro 

tenké dráty

vysokotlaká průchodka odolná 

vůči tlaku do 2000 bar

dvojitá průchodka 

s vodičem z NiFe42 

čtyřnásobná průchodka

lišta pro měření  

izolačního odporu > 1012 Ω

vícevrstvý prstenec s 

přípojkami pro snímač



Spojování keramiky s kovem  
v oblasti rentgenové techniky 

Keramické díly spojované s  kovem mají 

oproti jiným materiálům, jako jsou plast 

nebo sklo, několik rozhodujících výhod. 

Na rozdíl od plastových dílů jsou vhodné 

pro použití v ultravysokém vakuu, v porov

nání se sklem pak vykazují vyšší mechanic

kou stabilitu a vyšší elektrickou pevnost.

 trojitá průchodka pro 

rentgenovou techniku

rentgenová anoda

rentgenové izolátory

pouzdro pro izolátor

izolátor s paticí 



Keramické díly spojované s  kovem jsou 

používány i  v  oblasti plazmové a  měřicí 

techniky. Klíčovou technologií je přitom 

pokovování a  spojování se substrátem 

z  oxidu hlinitého. V  oblasti plazmové 

techniky tyto díly slouží k  ionizaci vzdu

chu, v  oblasti měřicí techniky například 

k měření odporů. Obě oblasti použití vy

žadují výkonné díly s dlouhou životností, 

jejichž kontakty lze díky spojům pájeným 

natvrdo nebo naměkko integrovat do pe

riferního systému.

Zdroj světla

Společnost Alumina Systems vyrábí ke

ramické trubice pro generování laserového 

paprsku, které se kromě vysoké přesnosti 

vyznačují speciálním vícevrstvým povlakem 

z MoMn, Ni a skla. V trubici je generován 

paprsek CO2 laseru o vlnové délce 10,6 µm 

 zdroj světla. Sortiment výrobků však zahr

nuje i komplexní pokovená keramická těle

sa pro laserovou techniku, která byla vyvi

nuta v úzké spolupráci s našimi zákazníky.

keramická trubice  

pro generování  

laserového paprsku

vícesměrně pokovená 

keramika

celoplošná plazmová destička 

plazmová destička s 

linkovou strukturou



Pouzdra pro polovodiče:
 • rozměry: průměr 1" – 6", poniklované

 • typy: tyristory / diody / rock topy

 • materiál: Al2O3 96 %, OF-Cu, NiFe42

 • technika spojování: pasivní pájení

 • povrch keramiky zvnějšku: glazovaný

 • vakuotěsnost s heliem: 10-9 mbar L/s

 • přilnavost pokovení: > 300 N/mm2 (průměrná hodnota)

Je všechno zlato, co se třpytí

Předpokladem pro integraci konstrukčních 

celků polovodičů, např. z oblasti senzorové 

techniky, do konstrukčních celků keramic

kých dílů spojovaných s kovem je spojovatel

nost pokovené keramiky. Spojovaná vrstva 

je za tímto účelem v naší galvanovně opatře

na antikorozní vrstvou FlashGold o tloušťce 

přibližně 100  nm. Společnost kromě toho 

používá i další postupy, jako jsou ENIG nebo 

ENAG. Spojovatelnost pomocí ultrazvuku již 

byla otestována jak pro tenké (do 20 μm), 

tak i pro tlusté hliníkové dráty (~300 μm).

spojovatelný substrát  

z Al2O3 s vrstvou Flash-Gold 

o tloušťce 100 nm 

pozlacený keramický 

vícevrstvý prstenec

Již více než 40 let

jednička v oblasti 

přenosu výkonu 

až do rozsahu > 10 GW

Spojovatelné keramické díly
pozlacené  

pouzdro snímače



MoMn pokovená, poniklovaná 

keramika pro vakuové 

spínací trubice, regulovatelné 

kondenzátory a řadiče 

Vakuové izolátory

 • vakuotěsnost do 10-9 mbar L/s

 • izolační odpor > 109 Ω, testováno při 

5 kV DC

 • verze: svařitelné, s přírubami CF  

nebo KF

 • velikost příruby do CF DN160 jako  

standardní provedení

 • další provedení na vyžádání

Vakuové spínací trubice

 • rozměry: do Ø 300 mm

 • typy: vakuové spínací trubice  pro  

přerušovače a řadiče

 • kondenzátorové trubky

 • materiál: Al2O3 96 %

 • povrch keramiky zvnějšku: glazovaný  

přilnavost pokovení > 300 N/mm2  

(průměrná hodnota)



proudové průchodky 

Vakuové průchodky  

Naše proudové a signální průchodky jsou 

k dispozici jako jednoduché nebo vícená

sobné průchodky s  různými systémy pří

rub, jako jsou např. ISOKF nebo CF. Mate

riál, délku a průřez vodičů lze individuálně 

přizpůsobit.

Objednejte si standardní díly 
jednoduše online 

Sortiment našeho nového internetového 

obchodu v  současné době zahrnuje při

bližně 160 standardních výrobků. Již brzy 

však bude rozšířen na více než 600 výrob

ků, které si budete moci objednat online. 

Náš internetový obchod bude kromě toho 

pravidelně nabízet i speciální akce.

A pokud zde nenajdete výrobek odpovída

jící Vašim požadavkům, budeme se těšit na 

Vaši individuální poptávku. 

Více informací: http://alumina.systems/shop

Náš nový internetový obchod  



Cílem naší firmy je dodávat výrobky a služby, které 

splní očekávání našich zákazníků a lze je provozovat 

bezpečně, spolehlivě a  ekologicky. Při výrobě pou

žíváme nejnovější technologie, které jsou zárukou 

minimálních škodlivých dopadů na člověka a život

ní prostředí. Naše výrobky a  služby se kromě toho 

vyznačují vynikající funkcí a vysokým ekonomickým 

užitkem. Usilujeme o  neustálé zvyšování efektivity 

našich pracovních postupů a  procesů a  posilování 

společenského užitku, např. v oblasti ochrany život

ního prostředí, energetické účinnosti, požární ochra

ny, efektivního využívání zdrojů a bezpečnosti práce. 

Společnost Alumina Systems je certifikována dle 

norem ISO 9001, ISO 14001, SPAREF a OHRIS.

Management kvality / ochrana životního prostředí Výrobní proces Alumina

Keramické díly spojované s kovem z jedné ruky

vlastní výroba 
lisovací hmoty z 

Al2O3

izostatické a  
jednoosé lisování

obrábění neslinuté
keramiky

vysokoteplotní
slinování

 
 

glazování a výpal 

broušení

pokovování 
keramikymontáž  

konstrukčního celkuniklování nebo 
zlacení ve vlastní

galvanovně

kontrola kvality  
a balení

aktivní/pasivní tvrdé 
pájení ve formovacím 

plynu nebo vakuu



Alumina Systems s.r.oAlumina Systems s.r.o.

Holger Wampers

jednatel

Kai Sauerzapfe

vývoj výrobků  

a procesů

Norbert Müller

prodej a  

marketing

Christoph Zillikens

prodej Německo  

a Evropa

Společnost Alumina Systems dodává individuální keramické komponenty spojované s kovem, 

které jsou vyráběny z vysoce odolného materiálu oxidu hlinitého. V oblasti pouzder pro polovodiče 

do průměru čipu 6 palců zásobujeme přibližně 60 % světového trhu a v sériovém procesu pájení 

vyrábíme více než 200 000 dílů ročně. Pomocí klíčových technologií, jako jsou lisování za sucha, 

pokovování, pasivní a aktivní pájení v průběžné peci a galvanizace, jsou však vyráběny i výrobky 

pro naše další oblasti činnosti, jako jsou vakuová, laserová, rentgenová a měřicí technika.

Bernd Graß

vedoucí přípravy 

výroby

Společnost Alumina Systems GmbH 

Společnost Alumina Systems GmbH v roce 2012 integrovala 100% českou dceřinou 

společnost sídlící v Hradci Králové, která rovněž vyrábí komponenty pro vysoce výkonnou 

elektroniku a speciální díly.

Michal Rufert

jednatel

Ondrej Kvapil

výrobní ředitel

Alumina Systems s.r.o.

Kladská 916

500 03 Hradec Králové 3

Česká republika



Alumina Systems s.r.o.

Kladská 916/65  |  500 03 Hradec Králové  |  Czech Republic

Phone: +420 495 407 549  |  Fax: +420 495 546 370

EMail: inquiry@alumina.systems  |  www.alumina.systems Geniální myšlenka v každém výrobku.


