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Introductie in de warmtebehandeling van metalen

 Inhoud

 Wat is warmtebehandelen ?

 Waarom warmtebehandelen ?

 Materiaaleigenschappen veranderen

 Processen - aard processen
- historische ontwikkeling
- indeling(en) processen

 Belang van kristalroosters en fasediagrammen

 Voorbeelden van enkele hardingsbehandelingen

 Praktijk: moderne vacuümhardingsinstallatie

 Daarna deel twee: applicaties van enkele specifieke behandelingen
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Introductie in de warmtebehandeling van metalen

 Wat is warmtebehandelen ?

 Warmtebehandeling volgens EN 10052: 
Reeks behandelingen in de loop waarvan een vast produkt
geheel of gedeeltelijk aan de TEMPERATUURCYCLI wordt
blootgesteld om een verandering van de eigenschappen
en/of de structuur te verkrijgen.

De chemische samenstelling van het produkt kan mogelijk 
tijdens deze behandelingen worden gewijzigd. 
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 Waarom warmtebehandelen ?

 Vaak een onmisbare stap bij de vervaardiging van producten

 Doel is: bereiken juiste eigenschappen van het
materiaal waaruit het product gemaakt is, voor
het gebruiksdoel van een product.
Meestal moet het product zelf niet veranderen.

 Breed scala aan processen, elk met eigen doelen: 
- tbv. vervaardiging: betere bewerkbaarheid,

verlagen van inwendige spanningen in product,
- tbv. eindproductfunctie: te verbeteren materiaaleigenschappen

dan geheel afhankelijk van de functie van het product.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rack_and_pinion_animation.gif
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 Materiaaleigenschappen veranderen

 Verhogen hardheid en sterkte, met als voordelen: 
- betere weerstand tegen slijtage,
- hoger mechanische belastbaarheid
- minder vervorming onder belasting, 
- betere snij-eigenschappen

 Betere roestbestendigheid

 Betere loopeigenschappen

 Duurzaamheid

 Verlagen van inwendige
spanningen in product
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Introductie in de warmtebehandeling van metalen

 Warmtebehandelingsprocessen

 Nauwkeurig gecontroleerde cyclussen van
tijd, temperatuur en atmosfeer.                                     < 2000:

 Elke cyclus bestaat uit: 
- gecontroleerd opwarmen tot “procestemperatuur”. 
- Bepaald verblijf op die procestemperatuur.
- Gecontroleerd afkoelen / afschrikken tot

omgevingstemperatuur.

 Geheel onder gecontroleerde atmosfeer(en).  
Lucht - Gas – Vacuüm – Vloeibare zouten. 

 heden :
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Introductie in de warmtebehandeling van metalen

 Van Magie naar Technologie

 Chinese smeden konden al harden voor onze jaartelling.

 Gedurende de middeleeuwen is het vak voortdurend 
verbeterd, op empirische basis.

 Begin 20-e eeuw: metallurgische achtergronden van
van warmtebehandelingen ontrafeld (prof Martens). 

 Door die kennis: nieuwe behandelingen en materialen:
- precipitatieharden – opp harden van RVS –
PM - maraging steel – hybride staal – geheugen metalen 
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 Diverse behandelingen

 Invloed tot in de kern – blauw

 Invloed aan Oppervlakte - groen

 Hoogtemperatuursolderen - oker

Binnen deze verdeling:

 Thermisch - Thermochemisch

 Zonder – met transformatie van
het kristalrooster
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Thermochemisch versus
Thermische processen

 Thermochemisch betekent:
bewust verandering chemische
samenstelling t.b.v. resultaat
(m.n. aan oppervlak)

 Thermisch betekent; 
chemische samenstelling wordt
niet veranderd t.b.v. resultaat
(     in het schema hiernaast)

Introductie in de warmtebehandeling van metalen

10



Behandelingen waarbij het
kristalrooster verandert:

 Bepalend voor het resultaat:
- verblijf op hoge  temperatuur
waardoor het kristalrooster
verandert (fasediagrammen)

- onder een bepaalde atmosfeer

 Maat- en vormverandering zijn
onvermijdbaar.
(maar wel beïnvloedbaar)
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Behandelingen waarbij het
kristalrooster niet verandert

 Bepalend voor het resultaat:
- tijdens de behandeling worden 
temperaturen waarbij omzettingen
plaatsvinden, niet bereikt

- specifieke atmosferen

 Maat- en vormverandering zijn
substantieel kleiner dan bij 
behandelingen waarbij de 
kristalroosters wel veranderen.
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 Warmtebehandelingen en kristalroosters 

 Voorbeeld: Martensietharding bij Staal
Ferriet: a (alpha): Kubisch ruimtelijk gecentreerd
Austeniet: g (gamma): Kubisch vlakken gecentreerd
Martensiet: Kubisch ruimtelijk gecentreerd, - naaldvormig

 Roostertransformatie tot martensiet verhoogt de 
hardheid… maar ook de brosheid

 Daarom ontlaten t.b.v. juiste hardheid en taaiheid

 Lastig neveneffect: maat- en vormverandering 
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 Warmtebehandelingen en kristalroosters 

 Bij veel warmtebehandelingen verandert het kristalrooster
en daarmee de fysische en chemische eigenschappen
van het materiaal.

 Andere warmtebehandelingen doen dat juist niet !
maar veranderen toch die fysische en chemische
eigenschappen.

 Of zelfs dat niet ! 
Bijv. spanningsarm gloeien en 
(tot zekere hoogte) rekristalliserend gloeien.
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 Belang fasediagrammen 
(voorbeeld IJzer-Koolstof diagram)

 Temperaturen van fase-omslagpunten

 Structuren per samenstelling en situatie

 Materialen in evenwichtstoestanden

 Warmtebehandelingstemperaturen
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Voorbeeld 1 Martensitisch Harden (staal)
(behandeling met faseverandering)

 Omzetting Ferriet/ Perliet tot Martensiet

 Ferriet-Perliet wordt langzaam verhit tot
boven 723°C, zodat het omzet in austeniet

 Door snel af te schrikken wordt terugval
naar oorspronkelijke structuur voorkomen.
In plaats daarvan ontstaat er Martensiet

 Materiaalvolume verandert daarbij 2x

Filmpje martensietvorming (en hyperlink)

Introductie in de warmtebehandeling van metalen
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Films%20en%20Plaatjes\MARTENSIT-Transformation-%20oude%20duitse%20film.AVI


Voorbeeld 2 Precipitatieharden   Al -Ti - Mg etc.
(behandeling zonder faseverandering)

 Basis: beperkte oplosbaarheid van bepaalde elementen

 Lage temp: niet oplosbaar; Hoge temp: wel oplosbaar

 1. Voldoende hoog verhitten om elementen op te lossen

 2. Snel afschrikken om deze opgeloste toestand
vast te vriezen, om “terugvallen” te voorkomen)

 3. Nogmaals verhitten, nu tot lagere temperatuur:
opgeloste elementen “scheiden uit” in het rooster.

 Toepasbaar bij PH-Staal – diverse lichtmetaal- en koperlegeringen

Introductie in de warmtebehandeling van metalen
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Voorbeeld Precipitatieharden: AlCu legering
(Uitgewerkt in fasediagram voor AlCu legering)

 Lage temp: koper niet oplosbaar in a aluminium

Hoge temp: koper wel oplosbaar in a aluminium

 1. Voldoende hoog verhitten om koper op te lossen

 2. Snel afschrikken om deze opgeloste toestand 
“vast te vriezen” (=terugvallen voorkomen)

 3. Opnieuw verhitten, nu tot T <oplosbaarheidstemp.
opgeloste elementen “scheiden uit” in het rooster.

 Hardheid instelbaar met “verouderings- of ageing” tijd- en temperatuur
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Oppervlakteharding door enkel diffusie (kristalrooster onveranderd)

 Diffusie van niet of slecht oplosbare elementen in
bestaande kristalrooster.

 Verhoogde temp. (< omzettingstemp.) omwille 
diffusiesnelheid en oplosbaarheid

 Door relatief lage temp: zeer langdurige processen
Nitreerlaag         Nitrocarboneerlaag

 Matig of langzaam afkoelen.                                       

 Hardheid na afkoelen, door:
- de gevormde verbindingen (carbiden / nitriden etc.)
- drukspanningen: (gebrek aan ruimte)

 Toepasbaar bij vrijwel alle metalen                                    RVS 304 met S3P® laag

Introductie in de warmtebehandeling van metalen
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 Praktijk: Vacuümoven 

 Behuizing: watergekoeld stalen drukvat, 

 Set vacuüm pompen,

 Inwendige verwarmingskamer, met
thermische isolatie uit metaal of grafiet

 Directe verhitting (nagenoeg altijd elektrisch)

 Chargedragers uit keramische materialen 

 Afschrikken onder vacuüm of met hoge druk gas: 
- Inwendig oliebad in separate afschrikkamer 
- Onder hoge druk, snel circulerend gas, in al dan niet in separate afschrikkamer 

 Complex besturingssysteem voor programmering en programma-afloop: 
temperatuur, opwarm- en afkoelsnelheden, houdtijden, druk en afschrikken

Introductie in de warmtebehandeling van metalen
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 Praktijk: Vacuümoven 
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Introductie in de warmtebehandeling
van metalen

Deel 2:

Enkele applicaties

Eric van Bree & Emile van Loon



Warmtebehandelingen is volgens sommigen magie….



Inhoud:

 Specialty Stainless Steel Processes (S³P) (v/h Kolsteriseren)

 Plasmanitreren

 Nitrocarboneren met na-oxideren, Corr-I-Dur®

 Inzetharden voor de Automobielindustrie

 Inzetharden volgens het LPC proces

 Vacuümsolderen
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Specialty Stainless Steel Processes (S³P)

Nadelen van RVS basismaterialen

 Relatief lage sterkte en lage slijtageweerstand

 Groot risico op vreten

S3P proces biedt uitkomst!

 Toepasbaar op alle RVS groepen (ferr/martens/aust en duplex)

 Verhogen van de sterkte

 Verhogen van de oppervlaktehardheid

 Geen vreten meer

 Behoud van corrosiebestendigheid!

Laag temperatuur diffusieproces:

 Passiveerlaag aan het oppervlak wordt afgebroken

 Diffusie van koolstof of koolstof en stikstof in het oppervlak

 Koolstof en stikstof blijven interstitieel opgelost

 Vorming van grote drukspanningen

 Geen carbide of nitride uitscheidingen

 Vorming van S fase - expanded austenite

 Zeer geringe inzetdiepte, maximaal 40 mm

 Nabewerken van de onderdelen is niet nodig, mogelijk alleen polijsten

~30 – 40 µm

AISI 316L
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Enkele S³P voorbeelden



Specialty Stainless Steel Processes (S³P)

Productspecialisten:

Meindert de Boer: meindert.deboer@bodycote.com

Peter Ekelmans: peter.ekelmans@bodycote.com



Plasmanitreren <600°C

 Stikstof diffusieproces, N2 als stikstofleverancier

 Hoog chroom-houdend materiaal goed te behandelen

 Lage behandelingstemperatuur vanaf 460 °C is mogelijk

 Door de plasma-situatie zeer actief proces

 Lage vervorming

 Kleine en grote (lange) installaties is mogelijk

 Plaatselijk behandelen is onder voorwaarden mogelijk

 Lengte/diameter verhouding kan kritisch zijn

 Het aanlegvlak in de oven blijft altijd zacht

 Schoon proces tov gasnitreren

 Taaie kernsterkte blijft behouden

 Inzetdiepte max 0,5 mm (staalsoort afhankelijk), RVS ca 0,1 mm



Enkele voorbeelden van plasmanitreren



Plasmanitreren

Productspecialist:

Jeroen Besselink: jeroen.besselink@bodycote.com

Eric van Bree: eric.van.bree@bodycote.com



Gasnitreren, nitrocarboneren met na oxideren <600°C

 Stikstof diffusieproces

 Ammoniak als stikstofleverancier

 o.a. CO2 wordt gebruikt als koolstofleverancier 

 Niet geschikt voor RVS achtige metalen

 Materiaalsamenstelling bepaalt de oppervlaktehardheid

 Taaie kernsterkte blijft behouden

 Lagere vervorming als bij `klassieke` oliehardingsprocessen

 Plaatselijk behandelen is mogelijk

 Flexibel en veel toegepast `bulk` proces

 Inzetdiepte tot ca 1 mm mogelijk (staalsoort afhankelijk), gangbaar is ca. 0,6 mm

 Nabewerken op kritische (passings)vlakken met behoud van hardheid

 Gasnitrocarboneren icm na oxideren is corrosiebestendiger, 

 handelsnaam heet Corr-I-Dur®



Enkele voorbeelden van Corr-I-Dur®



Corrosiebestendigheid vanuit het basis Corr-I-Dur® proces

 Basismateriaal

 Geometrie onderdeel,

 Oppervlaktegesteldheid en oppervlakteruwheid

 Instelling van de nitrocarboneerlaag

 Resultaten NSST na 300 uur:

Opbouw laag: 

1. alu folie
2. ijzeroxide 1-3 μm 
3. ε nitride 10-15 μm
4. γ′ nitride 5-10 μm
5. diffusie 0,1-0,5 mm
6. basismateriaal



Corrosieverbetering van het Corr-I-Dur® proces
met  bewerkingen en additieven

Materiaalsoort (chemische samenstelling) blijft belangrijke invloedsfactor!

 Polijsten, droog uiterlijk, ≈ factor 2 verbetering

 Wax, droog uiterlijk, ≈ factor 2,5 verbetering

 Oliedip, nat uiterlijk, ≈ factor 3 verbetering

 Combinaties van bovenstaande zijn nog in onderzoek



Gas nitreren, nitrocarboneren met na oxideren

Productspecialisten:

Eric van Bree: eric.van.bree@bodycote.com

Jeroen Besselink: jeroen.besselink@bodycote.com



Automobielindustrie HT

 Grote series

 Meerjaren overeenkomst

 Hoge kwaliteitseisen, ISO TS 16949, CQI 9, ISO 9001, ISO 14001 etc.

 Job en klant audits

 Basismateriaal en warmtebehandeling en eisen liggen vast

 Proceseisen liggen vast

 PPAP wordt gemaakt op proefseries

 Crashtest’s worden gedaan

 Als het proces eenmaal vastligt mag je niks meer wijzigen

 Continue bewaking van het proces mbv SPC

 Rework mag niet zonder toestemming van de klant

 Buiten spec leveren is verboden zonder waiver



Batchovens of bandoven (>800 °C)



Grote series in batch

Stansdelen voor elektrische stoelverstelling, inzetharden (carbonitreren)



Automobiel delen in batch processen (HT)

Stansdelen voor autostoelen, doorharden Gietdelen voor schuifdeurvergrendeling bus, inzetharden



Stans en gietdelen automotive in batch



Automobielindustrie HT processen

Productspecialisten:

Peter Wijlaars: peter.wijlaars@bodycote.com

Huub Snijders: huub.snijders@bodycote.com
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LPC proces (T>800°C) en High Pressure Gas Quenching

 Ontwikkeld voor grote series m.n. de automobielindustrie

 Geautomatiseerde lijn 

 Inzetharden obv koolstofdiffusie, tot ca 1 mm, kern wordt mee veredeld (afhankelijk van legering)

 Propaan of Acetyleen als koolstof afgevend medium 

 Pulserend worden deze gassen toegevoegd (boost & diffuse)

 Er is geen sensor die de koolstofactiviteit kan meten, proces berust op simulaties

 Proces wordt uitgevoerd op enkele mbar ovendruk

 Afschrikken gaat meestal met hoge druk stikstof (HPGQ), olie kan ook

 Lagere vervorming bij afschrikken met hoge druk stikstof (HPGQ)



Enkele voordelen van LPC tov klassieke processen

• Inzetdiepte overal gelijk bij tandwielen (voet, flank en tip)
• Blinde gaten worden ook inzet gehard
• Geen randontkoling
• Geen randoxidatie



Low Pressure Carburising icm High Pressure Gas Quenching

Productspecialisten:

Peter Wijlaars: peter.wijlaars@bodycote.com

Huub Snijders: huub.snijders@bodycote.com



Vacuümsolderen (T>800°C)

 Zeer sterke verbindingsmethode, tot 90% van het basismateriaal

 Complexe holle constructies worden geproduceerd

 In een vacuümatmosfeer icm speciale hoogwaardige ovens

 Als gevolg van de reducerende atmosfeer in vacuüm

zijn geen vloeimiddelen nodig

 Soldeermateriaal: koper of nikkel of goud legeringen

 Soldeermateriaal in de vorm van pasta, draad, folie of poeder

 Verbinden verschillende staalsoorten, ook RVS:

bv titanium aan staal

bv staal aan koper

bv staal op gietijzer

bv metaal keramiekverbindingen



Enkele voorbeelden

Combinatie van solderen en de warmtebehandeling is mogelijk
(doorharden in bv zelfde process of oppervlakte harden in ander proces)



(US) controle van soldeerverbindingen en materialen

 Visueel

 Lekdichtheid met bv water of Helium

 Rontgen

 Warmtebeeld camera icm draaggas

 Scheurcontrole (penetrant, magnetisch)

Ultrasoon:

 Transducer op een computer gestuurde manipulator

 Contour wordt voorgeprogrammeerd

 Water als koppelmedium

 Maximale doorkijkdikte ca 40 mm

 Fijnste resolutie ca 1 mm2

 Niet ieder onderdeel kan met deze methode onderzocht worden



Vacuumsolderen

Productspecialist:

Henkjan Buursen: henkjan.buursen@bodycote.com

JP Vroemen: jp.vroemen@bodycote.com
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