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7 DIFFUSIEMETAALLAGEN

Diffusiemetaallagen (Engels: diffusion coatings, Duits: Diffusionsschichten,
Frans: couches de diffusion) worden gevormd tussen metalen, die met elkaar
in contact zijn. Er ontstaat - vaak onder invloed van warmte - een legering.
In een enkel geval kunnen de metalen reeds bij omgevingstemperatuur met
elkaar een legering vormen. Zo kunnen dunne goud- of zilverlagen en ook tin-
en tinloodlegeringen die op messing zijn aangebracht na verloop van tijd een
minder goede soldeerbaarheid gaan vertonen door diffusie van zink uit het
messing in de toplaag. Dit nadelige verschijnsel kan meestal worden opgehe-
ven door het aanbrengen van een dunne ‘barrierlaag’ van bijvoorbeeld 1
micrometer nikkel op het messing.
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Naast metalen kunnen ook niet-metalen in een metalen ondergrond diffunde-
ren. Deze processen worden besproken in hoofdstuk 6: warmtebehandelingen.
Vaste stoffen kunnen zich op het grensvlak met elkaar vermengen ten gevolge
van de ongeordende warmtebeweging van de moleculen of de atomen van
deze stoffen. Omdat de warmtebeweging van moleculen en atomen sterker is
bij hogere temperatuur is de diffusiesnelheid afhankelijk van de temperatuur.
Tengevolge van deze vermenging kunnen als secundair verschijnsel vaak ver-
bindingen ontstaan.

Voor het verkrijgen van diffusiemetaallagen wordt het metaal, dat in het opper-
vlak moet worden gediffundeerd, dus eerst op het substraat aangebracht. Dit
kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld:

- vanuit poedervorm
- thermisch
- elektrolytisch
- stroomloos
- opspuiten
- opdampen
- tribo-applicatie.

In al die gevallen is het metaal in vaste toestand op het substraat aanwezig.
Door verwarming vermengen de deklaag en de ondergrond zich met elkaar,
soms al tijdens het aanbrengproces: zoals bij thermische deklagen.
Metaal kan ook vanuit de vloeibare fase, gesmolten metaal of gesmolten zout,
al dan niet door elektrolyse worden afgescheiden. Tenslotte kan men het
metaal vanuit de gasfase worden op- of ingebracht.

Er treedt niet alleen diffusie op vanuit de deklaag naar binnen, in het substraat:
ook substraatatomen diffunderen in omgekeerde richting in de deklaag. Soms
is deze diffusie een ongewenst bijverschijnsel, dat zich al bij omgevingstempe-
ratuur kan afspelen (zink in zilver of tin, koper in goud).

De diffusiesnelheid is het geringst bij diffusie vanuit de vaste toestand, deze
verloopt sneller vanuit de vloeibare fase, terwijl men de snelste diffusiever-
schijnselen aantreft in de gasfase.
Aan diffusieverschijnselen zijn nogal wat theoretische achtergronden verbon-
den, die soms alleen maar met wiskundige formules kunnen worden duidelijk
gemaakt. De wetten van Fick en van Arrhenium zijn daarop van toepassing.
Wij laten deze in dit Vademecum rusten en vermelden alleen de volgende
punten.
De diffusiesnelheid is afhankelijk van:

- de activiteit van de diffunderende atomen
- het concentratieverschil tussen de deklaag en het reeds gediffundeerde

metaal
- de temperatuur
- defecten in de metaalstructuur, zoals ‘open’ korrelgrenzen
- dislocaties en andere kristalfouten in het substraat
- de atoomradius van het in te brengen metaal.
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7.1 DIFFUSIE VANUIT DE VASTE FASE

Bij diffusie vanuit de vaste fase gebruikt men een gesloten container, bak (kist)
of draaiende trommel, die na vulling luchtdicht wordt afgesloten en eventueel
eerst wordt gevuld met inert gas of met waterstof om oxidatie van het in te
brengen metaal en van het substraat te voorkomen (Engels: pack diffusion
method).
Behalve de te behandelen voorwerpen bevat de kist of trommel:

- poeder van het in te brengen metaal of een verbinding daarvan
- activerende toevoegingen om de metaalverbindingen te reduceren. 

Dit zijn bijvoorbeeld calcium, magnesium of aluminium
- een toevoeging om het metaal in een gasvormige verbinding naar het te

behandelen metaaloppervlak te brengen. Vaak zijn dit halogenen 
(fluor, chloor, broom, jodium) of verbindingen daarvan

- een korrelig inert materiaal, bijvoorbeeld zand of korund, om samenkoeken
van de vulling te verhinderen

- inerte bindmiddelen als het in te brengen metaal in de vorm van een pasta
wordt aangebracht.

Bij de stilstaande methode in kisten is de vulling voldoende actief om de
gewenste diffusielaag te vormen; bij de trommelmethode helpt de schurende
werking van de inerte vulling om het metaal gedurende het gehele proces
actief te houden.
De afdichting vraagt bij de gebruikte hoge temperaturen (1000-2500 ˚C) de
nodige zorg.
Bij de verhittingsfase zetten de gassen in de container uit. Laat men deze ont-
snappen, dan ontstaat een naar buiten gerichte gasstroom.
Bij afkoeling daarentegen ontstaat een onderdruk, zodat lucht naar binnen kan
worden gezogen, waardoor de nog hete trommelvulling kan oxideren, hetgeen
in bepaalde gevallen (waterstofvulling, zeer actief metaalpoeder) zelfs explo-
sies kan veroorzaken.
Door gebruik van geschikte afdichtmiddelen moet dit worden voorkomen.

7.2 DIFFUSIE VANUIT DE VLOEIBARE FASE

Diffusie vanuit de vloeibare fase kan op een aantal manieren worden uitge-
voerd. Deze kunnen als volgt worden ingedeeld:

- zonder elektrolyse
- onderdompelen in gesmolten metaal. Voor volledige diffusie is vaak

naverwarmen noodzakelijk
- onderdompelen in gesmolten metaal, dat is afgedekt door een zoutsmelt,

vaak gevolgd door naverhitting om volledige diffusie tot stand te brengen
- andere, weinig toegepaste processen vanuit een waterige of een niet-wate-

rige vloeistof
- met elektrolyse

- uit gesmolten zoutbaden, die het metaal als verbinding bevatten, waarbij
een inerte anode wordt gebruikt en het voorwerp als kathode is gescha-
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keld. Door de hoge zoutbadtemperatuur treedt bij metaalafscheiding
meestal direct diffusie op.

- uit gesmolten metaal bedekt met een zoutsmelt. Het gesmolten metaal is
anode en het werkstuk kathode.

7.3 DIFFUSIE VANUIT DE GASFASE

Bij diffusie vanuit de gasfase moet men gebruik maken van een gasvormige
verbinding van het metaal, meestal gemengd met een inert draaggas. Vaak
wordt ook een reducerend gas toegevoegd om bij de diffusietemperatuur het in
te brengen metaal vrij te maken. Een bijzondere methode is dat men een actief
gas over het metaal laat stromen, waarbij een gasvormige verbinding wordt
gevormd. Vooral halogeenwaterstofverbindingen worden voor dit doel
gebruikt. Het metaal moet fijn verdeeld zijn of van tevoren op een poreus
materiaal zijn aangebracht.
Het proces kan in de gasfase worden uitgevoerd onder atmosferische druk, in
vacuüm of bij verhoogde druk.
Bij het inbrengen van meer dan één metaal kan men, als de diffusie-eigen-
schappen van de twee (of meer) metalen niet te ver uiteenliggen met één diffu-
siebehandeling volstaan.
In veel gevallen moet men echter de diffusie in een aantal stappen uitvoeren,
waarbij elke stap is aangepast (in temperatuur of druk) aan het in te brengen
metaal.
Voor een aantal verwante processen zie ook hoofdstuk 10: Vacuüm-coating-
technieken.

Tabel 7.1 geeft een overzicht van de elementen, die door diffusie in een meta-
len substraat kunnen worden ingebracht.

Tabel 7.2 geeft voor een aantal metalen substraten de metalen en een aantal
legeringen die door diffusie in het oppervlak kunnen worden ingebracht.
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TABEL 7.1 Elementen, die diffusiemetaallagen kunnen vormen

Alle metalen Uit de vaste fase Uit de vloeibare fase Uit de gasfase

Be Be Be -
B B B B

Mg Mg - -
Al Al Al Al
Si Si Si Si
Ti Ti Ti Ti
V V V V
Cr Cr Cr Cr
Mn Mn - -
Fe Fe - -
Co Co - -
Ni Ni Ni -
Cu Cu - -
Zn Zn Zn Zn
Ga - Ga -
Ge - Ge -
Y - - Y
Zr - Zr Zr
Nb Nb Nb Nb
Mo Mo Mo Mo
Ag Ag Ag Ag
Sn Sn Sn Sn
Ta Ta - -
W W - -
Ir - - Ir
Pt - Pt -
Au Au - -
Tl - Tl -
Pb - Pb -
Bi Bi - -
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TABEL 7.2 Metalen, waarin door diffusieprocessen andere metalen 
of legeringen kunnen worden ingebracht

Metaal Diffusiemetaal of legering

Be Si
Mg Fe-Ni
Al Be, Mg, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Sn

Fe-Ni, Ti-C, Ti-N
Si Au
Ti B, Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Zr, Nb, Ta

B-Al, Cr-Si, Ti-N
V Al, Si, Ga, Nb, Ag, Sn, Al-Si
Cr B, Ni

Al-W, Al-Zr
Fe Be, B, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Sn, Ta, W, Pt, Tl,
Pb

B-Al, B-Cr, B-Cu, B-C-N, B-Mo, B-N, B-Si, B-Ta, B-Ti, B-W, B-Zr, 
B-Cr-Ti, Al-Cr Al-Hf, Al-Mg, Al-Si, Al-Ti, Al-Zn, Al-Zr, Si-C, Si-Cr, Si-Ti, 
Si-Ni-Cr, Ti-Al-C, Ti-C, Ti-Cr
Ti-N, Ti-W, V-C, Cr-C, Cr-Mn, Cr-Mo, Cr-V, Cr-Al-Si, Cr-V-Al, Ni-Cr, 
Ni-Cr-B-C, Ni-Cr-Si-B, Cu-Cr, Zn-Cd, Ga-Te, Zr-C, Nb-C, Mo-C, W-C

Co Al, Cr
B-C, Al-Hf, Al-Mg, Al-Pb, Al-Pt, Al-Rh, Al-ZE1),
Al-Cr-Si, Si-N, Ti-Al-C, Al-Cr, Mn-Al, Ta-Al, W-Al, W-C

Ni Be, B, Al, Si, Ti, Cr, Nb, Ta
Al-Hf, Al-Mg, Al-Pd, Al-Pt, Al-Rh, Al-ZE1), Al-Cr-Si, Al-Cr-Nb, 
Al-Cr-Mn, Si-N, Ti-Al
Ti-Al-C, Ti-Si, Cr-Al, B-Cr, Cr-Fe, Mn-Al, Co-Al, Zr-Al, Ta-Al, W-Al, W-

C
Cu Be, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Sn

B-C, Al-Cr, Al-Fe, Al-Ni, Al-Pd, Al-Pt, Al-Rh, Al-Si, Al-Ti, Si-Fe, Ti-C, 
Ti-Fe, Ni-Si

Zn Cr, Cu
Zr Si, V, Cr, Mn, Fe, Nb, Ta
Nb B, Al, Si, Ti, V, Cr, Co, Y, Mo, Ag, Sn, W

B-C, B-Si, Al-Cr, Al-Si, Al-Si-ZE1), Si-N, Si-Cr-Al, Si-Cr-B, Ti-Cr, V-Si, 
Cr-Ti-Si
Co-Si, Y-Cr, W-Si, Re-Be

Mo B, Al, Si, Ti, Cr, Fe, Bi
B-Si, Al-Si, Si-Cu, Si-Ti, Si-Cr-Fe, Cr-Al

Ta Al, Si, Ti, Cr-Ti-Si
Si-Cr, Cr-Ti, Cr-Ti-Si

W B, Si, Ti, Cr
B-Si, Co-Al, Ta-Si

Pt Ag
Au Cu

Ti-C, Ti-N
Pb Au
U Mg, Al
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1) ZE = zeldzame aardmetalen
7.4 DIFFUSIE ZINKLAGEN OP STAAL

Er zijn twee manieren om diffusiezinklagen in het staaloppervlak te verkrijgen:

- sherardiseren
- galvanealing.

7.4.1 SHERARDISEREN

Het aanbrengen van een zinkdiffusielaag in het oppervlak van ijzeren en stalen
voorwerpen noemt men sherardiseren, naar de uitvinder van het proces
Sherard Cowper Coles.
Het proces wordt uitgevoerd door de voorwerpen met zinkpoeder en een toe-
slag in kisten of roterende trommels te verhitten tot een temperatuur die iets
onder het smeltpunt van zink ligt. De verkregen laag is grijs, dof en bestaat
geheel uit ijzer-zinklegeringen. De corrosieweerstand is afhankelijk van de
hoeveelheid in het oppervlak gebrachte zink. Voordelen van deze bewerking
zijn dat er vrijwel geen maatverschillen optreden (passingen), dat overal een
even dikke laag ontstaat (schroefdraadprofiel) en dat de laag stroef is (steiger-
klemmen die op thermisch verzinkte stalen buissteigers worden gebruikt).

Bij gebruikmaking van de juiste laksoorten (olievrij) is een gesherardiseerd
oppervlak een prima ondergrond voor een lakbedekking. Door het minder
fraaie uiterlijk is het toepassingsgebied beperkt.

Enige andere belangrijke eigenschappen van sherardiseren zijn:

- gelijkmatige, instelbare laagdikte
- geen waterstofbrosheid
- geen brosheid door vloeibaar metaal (liquid metal embritlement)
- goede hechtlaag voor rubber, lakken en poedercoatings
- hardheid tot 450 Vickers (41 Rockwell C)
- hittevast tot 600 ˚C
- milieuvriendelijk proces.

Het sherardiseren wordt uitgevoerd volgens klantspecificatie en internationale
specificaties, zoals de Franse NF A9160, de Britse BS 4921, de Nederlandse
NEN 5253 en de (ontwerp) Europese norm. Deze laatste geeft een aantal kwa-
liteitsklassen aan:

gespecificeerde minimale laagdikte 
volgens prEN ISO draft: Class 15: >15 µm (>108 g/m2)

Class 30: >30 µm (>216 g/m2)
Class 45: >45 µm (>324 g/m2). 
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7.4.2 GALVANEALING

Onder galvannealing verstaat men thermisch verzinken, gevolgd door een
warmtebehandeling, waardoor uitsluitend zink-ijzerdiffusielagen ontstaan.
Het proces wordt weinig toegepast.

7.5 CALORISEREN

Wanneer men opgespoten of op een andere wijze aangebrachte aluminiumla-
gen op staal of een ander metaal een warmtebehandeling geeft, of wanneer
deze bij hoge temperatuur worden gebruikt, ontstaat een aluminiumlegering,
die aan het oppervlak oxideert. Het gevormde aluminiumoxide geeft een
goede bescherming tegen verdergaande oxidatie bij hoge temperatuur. Het
proces wordt op staal aangeduid als caloriseren.
Poederalumineren wordt uitgevoerd door kleinere voorwerpen met aluminium-
poeder, aluminiumoxide en aluminiumchloride onder luchtafsluiting te verhit-
ten tot 820 à 1000 ˚C, gedurende 6 tot 24 uur, in plaats van aluminium wordt
ook een Al-Fe-legering gebruikt, waarmee men betere resultaten verkrijgt.

Hoewel de alumineerprocessen het meest worden toegepast op staal worden
ze ook gebruikt op nikkel, kobalt en koper.
Op staal verhit men in een retort ammoniumchloride en aluminium. Daarbij
ontstaat na een reeks reacties tenslotte een aluminium-ijzerlegering.
Een andere reactie gebruikt aluminiumjodide als uitgangsmateriaal.
Het aluminiumgehalte in de toplaag kan 50 à 60% bereiken maar een warmte-
behandeling kan een grotere diffusiediepte en een aluminiumgehalte van
maximaal 25% aan het oppervlak doen ontstaan.
De uiteindelijk verkregen laagdikte ligt tussen 25 en 1000 µm.

7.6 CHROMEREN

Door het thermisch ontleden van gasvormige chroomverbindingen (chloride of
jodide) is het mogelijk een hoeveelheid chroom op een staaloppervlak af te
scheiden, die bij de heersende hoge temperatuur in het staal diffundeert, waar-
door een legeringslaag ontstaat met een chroomgehalte van maximaal 50% en
een dikte van 0,1-0,3 millimeter.
Dit proces wordt naar het Duits vaak inchromeren genoemd. De juiste naam is
chromeren, niet te verwarren met chromateren, zie hoofdstuk 12.
Toepassingen vindt het proces vooral voor voorwerpen die aan sterke corrosie
blootstaan en/of aan hoge temperaturen, zoals branders, chemische appara-
tuur, schroeven en bouten. In mindere mate vindt het ook toepassing als slijt-
vaste laag. Een werkstuk verandert bij chromeren vrijwel niet van afmetingen
(schroefdraad).
Staal met een aangepast koolstofgehalte is voor chromeren het meest geschikt,
want koolstof bindt zich aan chroom en remt daardoor de diffusiesnelheid.
Door aan het staal titaan toe te voegen (sterke koolstofbinder) wordt dit ver-
schijnsel voorkomen.
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Er zijn ook continue chromeerprocessen, waarbij chroompoeder over een
band wordt verdeeld en vervolgens door middel van diffusiegloeiing een ijzer-
chroomlaag geeft.

7.6.1 ONTWIKKELING VAN HET CHROMEERPROCES

Het chromeren is een proces dat in de jaren ’20 en ’30 is ontwikkeld. Samuel
en Lockington hebben in de jaren ’50 veel over dit proces geschreven. Ook de
commerciële haalbaarheid is vaak een reden tot onderzoek geweest. In 1923 is
door F.C. Kelly een eerste poging ondernomen om staal, door middel van
oppervlaktediffusie, te voorzien van een chroomrijke laag. Kelly ontdekte dat
het staal onder de gechromeerde laag over een zekere afstand was ontkoold
en dat er -naast een verrijking met chroom- ook chroomcarbiden waren
gevormd.
In eerste instantie waren deze chroomcarbiden ongewenst. Pas later werd de
bruikbaarheid van deze chroomcarbiden ingezien.
Het fijn verdeelde chroom waarin het te chromeren staal werd verpakt, had als
nadeel dat het bij een temperatuur van 1300 ˚C ging sinteren. Om dit te voor-
komen werd aan het chroompoeder een vulmiddel toegevoegd dat voor vol-
doende poreusheid van het poeder moest zorgen. Om de oxidatie van het
chroompoeder tegen te gaan, werd het proces in het vervolg uitgevoerd onder
de bescherming van een reducerend gas van hoge zuiverheid of onder de
bescherming van een inert gas.

Een volgende stap werd gezet door H.S. Cooper die het gebruik van metallisch
chroom vermeed door het te chromeren staal, te verpakken in chroomoxide
vermengd met koolstof.
De koolstof zorgde dan voor de reductie van het chroomoxide. Het probleem
van de extreem hoge temperaturen was hier echter nog niet mee opgelost. De
belangrijkste ontwikkeling hierin was die waarbij, door gebruikmaking van een
activator, de procestemperatuur omlaag kon worden gebracht.

7.6.2 CHROMEERPROCESSEN

Enige chromeerprocessen die in de loop der jaren praktische betekenis hebben
gekregen zijn de volgende:

1. Het B.D.S.-proces. In 1938 in Duitsland ontwikkeld door Becker, Daeves en
Steinberg.

2. Het O.N.E.R.A.-proces. In Frankrijk ontwikkeld door het Office National
d’Etudes et de Recherches Aeronautiques.

3. Het D.A.L.-proces. In Engeland door Diffusion Alloys Ltd. ontwikkeld.

7.6.3 HET D.A.L.-PROCES

Research op het gebied van de chroomdiffusie is gestart in Engeland door
Diffusion Alloys Ltd. met het doel een proces te ontwikkelen dat in een con-
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ventionele oven kon worden uitgevoerd. Het proces moest tevens geschikt zijn
voor de behandeling van staalsoorten met een uiteenlopende samenstelling.
Deze eisen betekenden de ontwikkeling van een eenvoudig proces, waarbij de
manier waarop het poedercarboneren in een box wordt uitgevoerd het meest
geschikt lijkt.
Verder is het essentieel dat men een chromeerpoeder gebruikt dat zonder de
externe toevoer van gassen actief genoeg kan blijven om de chroomreactie op
gang te houden. Het te gebruiken chromeerpoeder moet economisch zijn in
gebruik, mag niet te veel van samenstelling veranderen en moet eenvoudig te
regenereren zijn. Omdat het proces moet worden gebruikt voor de meest uit-
eenlopende staalsoorten, zal het behandelingsgas zodanig moeten zijn dat
wordt voorkomen dat de structuur en de samenstelling van het staal, direct
onder de gevormde laag, te veel verandert.

Het gebruik van een box maakt het nodig dat er een betrouwbare methode
wordt gevonden om deze af te dichten, zodat er tijdens opwarmen en afkoelen
geen contact met de atmosfeer kan plaatsvinden.
De ontwikkeling van een vloeibare klep, eigenlijk een goot langs de boxrand
gevuld met gesmolten glas heeft daarbij grote betekenis gehad voor de prakti-
sche toepassing van het proces.

7.6.4 PROCESVOLGORDE

De procesvolgorde van het thans in gebruik zijnde D.A.L.-proces is als volgt:
de te chromeren producten worden eerst ontvet en eventueel eerst gecarbo-
neerd wanneer het koolstofpercentage te laag blijkt te zijn (minder dan
0,35%). Daarna worden ze samen met het chromeerpoeder in de box gepakt.
Tussen de te chromeren producten moet een kleine ruimte worden vrijgelaten.
Vervolgens wordt het deksel op de box geplaatst, in het glasslot gebracht en
wordt het geheel in de kameroven geplaatst.
Het chromeerpoeder is een redelijk goede warmtegeleider, waardoor al na
twee tot vier uur een regelmatige temperatuur wordt bereikt. Het temperatuur-/
tijdverloop van het proces kan, afhankelijk van de vorm en afmetingen van het
product, de specificaties en de vereiste eigenschappen, sterk variëren.
Bij toepassing van het D.A.L.-proces worden de te chromeren materialen inge-
deeld naar hun samenstelling. Een hoog zwavel- en fosforgehalte moet echter
worden voorkomen. Als de box uit de oven wordt gehaald, kan deze in de
buitenlucht afkoelen.

Nadat de producten samen met het chromeerpoeder uit de box zijn gehaald,
kan het poeder gemakkelijk van de producten worden verwijderd. Het opper-
vlak van de producten is meestal schoon en behoeft onder normale omstandig-
heden geen verdere nabewerking.
Na gebruik vertoont het chromeerpoeder kleine veranderingen in samenstel-
ling. Door toevoeging van nieuw poeder is dit weer geschikt voor hergebruik.
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7.6.5 OPBOUW EN SAMENSTELLING VAN DE LAGEN

De dikte en de samenstelling van de door chroomdiffusie verkregen lagen zijn
afhankelijk van verschillende parameters. Dit zijn onder andere:

- de diffusiesnelheid van het chroom
- de samenstelling van het staal. Het koolstofgehalte speelt hierbij een belang-

rijke rol (mengkristal- of carbidelaag)
- de samenstelling van het chromeerpoeder
- de procestijd
- de procestemperatuur.

7.6.6 LAAGOPBOUW ZACHTCHROMEREN

De bij het chromeren ontstane actieve Cr-atomen diffunderen bij de chromeer-
temperatuur in het KVC-γ-mengkristal, verrijken het tot verzadiging en dwin-
gen vervolgens, bij koolstofarme stalen, het γ-rooster zich om te zetten tot α-
rooster. Met toenemende diffusieduur verplaatst de omzettingsgrens zich naar
binnen en laat een voor de Cr-diffusie gunstige α-structuur achter. Vanwege de
grote affiniteit van koolstof tot chroom, heeft deze een remmende werking op
de laaggroei. Bovendien stabiliseert de koolstof het γ-mengkristal, waardoor de
verplaatsingssnelheid van het γ-α omzettingsfront verminderd wordt en de
koolstof zal tengevolge van de geringere oplosbaarheid in het α-rooster voor
het γ-α omzettingsfront naar binnen worden gedreven.

De voor het γ-α omzettingsfront naar binnen gedreven chroom- en koolstofrij-
ke γ-mengkristallen zijn tijdens de afkoeling onderhevig aan een eutectoïdi-
sche omzetting, tengevolge waarvan α-mengkristal (Cr, Fe)23C6, (Cr, Fe)7C3
en/of (Cr,Fe)3C ontstaat.
De relatief dikke en ductiele chroomrijke (tot circa 50%) γ-mengkristallaag
bestaat, onafhankelijk van de kristaloriëntatie van het grondmateriaal, uit zui-
lenvormige kristallen, die ernaar streven zich loodrecht op het oppervlak af te
zetten.

7.6.7 LAAGOPBOUW HARDCHROMEREN

Nadat de Cr-rijke γ-mengkristallen met Cr verzadigd zijn en er een omvangrij-
ke koolstofdiffusie naar het oppervlak heeft plaatsgevonden, begint aan het
oppervlak de chroomcarbidevorming op gang te komen. Doordat koolstof veel
sneller diffundeert dan chroom, is de groei van de laag voornamelijk naar bui-
ten gericht. Het aangroeien blijft plaatsvinden, zolang er koolstof vanuit de
kern aangevoerd kan worden.
Afhankelijk van de hoeveelheid aangevoerd chroom en koolstof wordt een
koolstofarm carbide (Cr, Fe)23C6 of een koolstofrijk carbide (Cr, Fe)7C3 (even-
tueel + (Cr, Fe)3C gevormd.
De koolstof, nodig voor de carbidevorming, wordt uit het γ-mengkristal alsook
door omzetting van (Cr, Fe)23C6 in (Cr, Fe)7C3, voortdurend naar het oppervlak
geleverd.
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De chroom- en koolstofrijke γ-mengkristallen tussen de carbidelaag en het
moedermateriaal vallen, bij langzame afkoeling, eutectoïdisch uiteen in α-
mengkristallen en carbiden.

7.6.8 INVLOED VAN HET CHROMEERPOEDER

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het koolstofgehalte van het ferro-
chroom (boxatmosfeer) de samenstelling van de carbidelaag beïnvloedt. Het
koolstofgehalte van de atmosfeer zorgt voor een deel voor het groeien van de
buitenste lagen en wel progressief bij voortgang van het proces. Ferrochroom
met een koolstofpercentage tussen 1,75 en 4,3% zorgt voor de vorming van de
dikste carbidelagen. Is het koolstofpercentage van het ferrochroom groter dan
4,5%, dan ontstaat een atmosfeer met te veel chroomcarbiden, die moeilijk te
scheiden zijn. Het gevolg is dat er dan te weinig componenten zijn voor de
laagvorming.

7.6.9 INVLOED VAN TIJD EN TEMPERATUUR

Wat de invloed is van de tijd en de temperatuur op de laagdikte van de
gevormde lagen is in de literatuur niet duidelijk te achterhalen. Onderzoek
hiernaar zou wenselijk zijn gebaseerd op ervaringen bij 850-990 ˚C, die men
in de praktijk heeft opgedaan.

7.6.10 INVLOED VAN LEGERINGSELEMENTEN

In gelegeerde staalsoorten zitten naast koolstof verschillende elementen die de
oppervlaktereacties en de diffusiesnelheid kunnen beïnvloeden. Elementen
zoals zwavel en fosfor kunnen als hydrides overgaan in de boxatmosfeer en
het te chromeren oppervlak vervuilen.
Mangaan zorgt voor een vergroting van het austenietgebied. De hoeveelheid
chroom die nodig is voor de omzetting naar een ferritische structuur zal moe-
ten toenemen. De grensconcentratie voor de γ-α omzetting wordt dus groter.
Omdat chroom maar langzaam in het γ-mengkristal diffundeert, zal de
gevormde ferritische laag maar dun zijn, terwijl het chroomgehalte hoog is. Bij
voldoende mangaan kan de laag zelfs austenitisch blijven. 
Nikkel heeft een gelijksoortige invloed op de gevormde lagen als mangaan. In
tegenstelling tot mangaan en nikkel bevordert silicium de vorming van een fer-
ritische structuur.

Het gevolg is dat er dikkere lagen worden gevormd met een lager chroomge-
halte.
Als in het staal bijvoorbeeld 5% silicium zit dan is de gevormde laag vanaf de
procestemperatuur ferritisch. De zo gevormde laag is vaak zeer dik en laat
geen waarneembare scheiding achter.
Chroom als legeringselement in staal heeft dezelfde invloed op de laagvorming
als silicium. Staalsoorten, gelegeerd met chroom en koolstof, gedragen zich
ongeveer hetzelfde als een gegloeid koolstofstaal met dezelfde structuur.
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7.6.11 HARDHEID

De hardheid van de gechromeerde laag hangt hoofdzakelijk af van het kool-
stofgehalte van het staal. Op staalsoorten met een laag koolstofgehalte worden
relatief dikke en taaie lagen gevormd, die na het chromeren kunnen worden
vervormd. De lagen op staalsoorten met een koolstofgehalte hoger dan 0,2%
zijn hard en slijtvast, maar minder taai. Als na het chromeren onder de
gevormde laag een sterk ontkoolde zone aanwezig is, dan zal de laag geen
zware belastingen kunnen verdragen. Als deze ontkoling wordt voorkomen,
dan kan het staal na het chromeren worden gehard, waardoor betere onder-
steuning van de laag plaatsvindt. De oppervlaktehardheid van de lagen zijn
voor de (Cr, Fe)23C6 rond de 1200-1400 HV, dat van de (Cr, Fe)7C3 rond de
2000-2600 HV. Enkele kenmerken zijn bijeengebracht in tabel 7.3.

7.6.12 CORROSIEVASTHEID

Uit onderzoek van de corrosiebestandheid van gechromeerde lagen is het vol-
gende naar voren gekomen. De gechromeerde lagen zijn bestand tegen aan-
tasting in vochtige lucht, zeewatermilieus, leiding- en demiwater en vele orga-
nische zuren. Ze zijn goed bestand tegen de aantasting van salpeterzuur, maar
worden wel aangetast door zoutzuur en zwavelzuur. 

7.6.13 TOEPASSINGEN

Het toepassingsgebied van gechromeerde lagen is in de industrie zeer breed.
We kunnen de lagen indelen in twee groepen:

- lagen, die bestand zijn tegen oxidatie en corrosie bij verhoogde temperatuur
(zacht chromeren)

- lagen, die bestand zijn tegen corrosie en slijtage (hard chromeren).

TABEL 7.3 Technische kenmerken van zacht en hard chromeren

Zacht Hard

temperatuur 850-970 ˚C 850-1000 ˚C
tijdsduur 30-45 uur 12-24 uur
hardheid circa 300 Hv 2000 Hv
laagdikte 50-200 µm 5-30 µm
wrijvingscoëfficiënt ----- 0,1-0,07
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TABEL 7.4 Processchema zacht chromeren

Visuele inspectie
Ontvetten 
Indien nodig bijwerken
Inpakken
Proces 20-40 uur
Reinigen
Lab.controle
Transport

Alleen voor materiaal met minder dan 0,1% koolstof.

TABEL 7.5 Processchema hardchromeren

Visuele inspectie
bij < 0,36% koolstof

ontvetten
carboneren
honen
polijsten

bij > 0,36% koolstof
alleen ontvetten

Isoleren
Inpakken
Proces
Reinigen
Polijsten
Na veredelen
Lab. controle
Transport.

7.7 VANADEREN

Een nieuwere techniek is het op- en aanbrengen van vanadiumcarbide door
vacuümdiffusie. Verdere bijzonderheden van dit proces zijn:

- oppervlaktehardheid 2000-3800 Vickers
- laagdikte 3-10 micrometer
- wrijvingscoëfficient 0.15-0.17
- zeer slijtvast
- goed polijstbaar
- toepasbaar op ferrometalen
- vanadiumcarbides behouden hun hardheid tot 550 ˚C
- goede corrosieweerstand.
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7.8 DIFFUSIEMOLYBDEENLAGEN OP STAAL

Diffusiemolybdeenlagen worden op soortgelijke wijze verkregen als chromeer-
lagen.
De chemische weerstand van staal tegen bepaalde zuren stijgt door het indif-
funderen van molybdeen. Het proces wordt weinig toegepast. (Voor diffusie-
lagen van de niet-metalen silicium en borium, zie hoofdstuk 6.)

7.9 NIKKEL-CADMIUMLAGEN

Nikkel-cadmium wordt op grote schaal gebruikt in de vliegtuigbouw voor het
beschermen van de ‘hot section parts’ van vliegtuigturbinemotoren.
Bij lage temperatuur, wanneer de motor stilstaat, zorgt het cadmium hoofdza-
kelijk voor de corrosiewering. De oxidatieweerstand bij hoge temperaturen
wordt verkregen door nikkel.
Cadmium is gevaarlijk wanneer het zich bij hoge temperatuur op staal, roest-
vast staal of superlegeringen bevindt. Het veroorzaakt dan gemakkelijk cad-
miumbrosheid (liquid metal embritlement). Daarom moet bij het aanbrengen
van nikkel-cadmiumlagen een speciale techniek worden gevolgd. Eerst wordt
het werkstuk vernikkeld, vervolgens worden de randen over een breedte van
0,5-1 cm afgedekt en daarna wordt vercadmiumd.
Tenslotte wordt het nikkel-cadmiumpakket door verhitting in elkaar gediffun-
deerd.

7.10 LOOD-INDIUMLAGEN

Voor glijlagen van zuigervliegtuigmotoren en race-automotoren worden lood-
indiumlagen als glijlagermateriaal toegepast.
Zulke lagen worden aangebracht op halve stalen lagerschalen, die eerst voor-
zien worden van een dikke zilverlaag, voornamelijk voor warmte-afvoer op
‘hot spots’, daarover een galvanisch aangebrachte loodlaag en daar overheen
een indiumlaag. Lood en indium worden vervolgens in een heet oliebad in
elkaar gediffundeerd. Zie ook 8.3.10.2 en 8.3.11.       
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