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5 THERMISCH SPUITEN

5.1 INLEIDING
De meest voorkomende namen, die vroeger werden gebruikt voor de technie-
ken, die nu worden samengebracht onder de naam thermisch spuiten waren
vlamspuiten, metalliseren en metaalspuiten.
Later is men ook  andere materialen gaan verspuiten, zoals keramische mate-
rialen en er zijn ook andere technieken bijgekomen, zoals vlamboogspuiten en
plasmaspuiten. Een aantal buitenlandse namen voor deze technieken is bijeen-
gebracht in tabel 5.1.

TABEL 5.1 Namen van metaalspuitprocessen in diverse talen 

Nederlands Engels Duits Frans

thermisch spuiten thermal spraying thermisches Spritzen projection thermique

metaalspuiten metal spraying Metallspritzen métallisation 
metallizing au pistolet

vlamspuiten flame spraying Flammspritzen métallisation
(sintern) à flamme

spuitlassen spraying of fusible Spritzen von Ein- métallisation des
(insmelten) alloys schmelzlegierungen alliages fusibles

vlamboogspuiten electric arc Lichtbogenspritzen métallisation à l’arc
spraying

plasmaspuiten plasma arc spraying Plasmaspritzen métallisation à 
plasma

detonatiespuiten detonation spraying Detonationsspritzen métallisation à 
DG spraying détonation
(DG=detonation gun)

Onder thermisch spuiten verstaat men een groep technieken waarmee door
toevoeging van warmte (thermische energie) een draad- of poedervormig mate-
riaal wordt versmolten, waarna de gevormde druppels door een gasstroom ver-
sneld worden en met hoge snelheid (kinetische energie) tegen het substraat
slaan, figuur 5.1.
De hierbij gevormde ‘koud’ aangebrachte deklaag is in het algemeen lamellair
van opbouw, terwijl de hechting vooral berust op mechanische verankering.

De schetsmatige afbeeldingen van de diverse thermische spuittechnieken zijn met goedkeuring en
onder onze dankzegging overgenomen uit de FME publicatie VM 95 Thermisch spuiten
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5.1.1 ONTWIKKELING VAN METAALSPUITEN

De eerste proeven met metaalspuiten werden omstreeks 1890 uitgevoerd met
laagsmeltende metalen, zoals lood en zink. De eerste patenten werden ver-
leend rond 1900 om loodaccuplaten te vervaardigen met een bewust aange-
brachte poreusheid om het werkzame oppervlak te vergroten.
De eerste praktische uitvoering van metaalspuiten voor corrosiewering werd
uitgevonden door de Zwitser Dr. Schoop, die daarvoor zink gebruikte, zodat
het metaalspuiten met zink nog vaak als schooperen of scoperen wordt aange-
duid.
Hij begon met vloeibaar zink, dat door een soort verfspuit werd verstoven.
Tegenwoordig gebruikt men daarvoor autogene en vlamboogmetaalspuitpisto-
len. Vanaf circa 1920 vindt het op locatie spuiten van zink en aluminium
plaats op onder andere spoorbruggen.
De groep metaalspuiten is momenteel de grootste en belangrijkste van alle
thermische spuittechnieken.
Naast metaalspuiten vinden als andere thermische spuittechnieken plaats:

- opspuiten van keramische materialen en cermets, zie 5.4
- opspuiten van kunststoffen, zie 5.5.

Wij bespreken eerst de verschillende spuittechnieken en gaan vervolgens in op
de diverse te verspuiten materialen, hun eigenschappen en toepassingen.
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5.2 THERMISCHE SPUITTECHNIEKEN

Wij bespreken de volgende thermische spuittechnieken:

- vlamspuiten
- hete luchtspuiten
- spuiten van insmeltlegeringen
- vlamboogspuiten
- plasmaspuiten
- detonatiespuiten
- continue hoge snelheidsprocessen.

5.2.1 VLAMSPUITEN

Bij vlamspuiten wordt het op te brengen materiaal, meestal metaal, soms
kunststof (zie ook 5.2.2) in een hete vlam gesmolten en de druppeltjes worden
vervolgens met een krachtige luchtstroom naar het voorbehandelde substraat
geblazen, waar ze in gesmolten of door de extreem korte stollingstijd in half-
gesmolten toestand aankomen.
Daar slaan ze plat en ze vloeien nauwelijks uit. Omdat het substraat maar
nauwelijks wordt verwarmd treedt ook nauwelijks enige legeringsvorming op.
Aan de hechting van de opgebrachte laag moet daarom grote aandacht wor-
den besteed.

Het op te brengen metaal kan worden aangevoerd als draad, dat van een spoel
wordt afgerold en door een centrale opening in het vlamspuitpistool met de

juiste snelheid (de
afsmeltsnelheid) wordt
voortgeschoven. Dit is
autogeen draadspuiten,
figuur 5.2.
Brosse metalen kunnen
soms als samengeperste
of gesinterde staafjes in
het vlamspuitpistool wor-
den gebracht.
Daarnaast is het voor alle
metalen en legeringen
mogelijk ze in poeder-
vorm naar het vlamspuit-
pistool te voeren. Dit is
autogeen poederspuiten,
figuur 5.3.

Hoewel er geen kwalita-
tief verschil tussen draad-
spuiten en poederspuiten
is, wordt vaak het tegen-
overgestelde beweerd.
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Figuur 5.2 Autogeen draadspuitpistool

Figuur 5.3 Schema van autogeen poederspuiten



Een nadeel van poederspuiten is dat het uitgangsmateriaal per kg. circa 3-5x
duurder is dan in draadvorm.
Poederspuiten wordt soms gekozen omdat men dan gemakkelijker bepaalde
legeringen kan opbrengen.

5.2.2 VOORBEHANDELING VOOR THERMISCH SPUITEN

De voorbehandelingen die voor vlamspuiten worden gebruikt kunnen ook die-
nen voor andere thermische spuitprocessen.
De voorbehandeling die veelal dient om een goede hechting te krijgen omvat:

- ontvetten
- opruwen door stralen met een inert straalmiddel, zoals korund of staalgrit.

Door stralen ontstaan oppervlaktevergrotingen en een ruwheidsprofiel voor
mechanische verankering. Ook wordt het oppervlak energetisch geactiveerd.

- (soms) voorverwarmen tot 150 à 250 °C, direct gevolgd door nogmaals 
licht stralen en onmiddellijk daarna thermisch spuiten.

5.2.3 EIGENSCHAPPEN VAN VLAMGESPOTEN LAGEN

Ingegaan wordt op:

- poreusheid
- hechting
- oxide-insluitingen
- laagdikte
- vervorming.
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Figuur 5.4 Schema van een autogene draadspuitinstallatie



5.2.3.1 POREUSHEID

Omdat bij het spuiten de druppeltjes plat slaan en niet samenvloeien hebben
vlamgespoten lagen een poreusheid van tenminste 10%. Dat kan gewenst zijn
voor het vasthouden van smeermiddelen. Soms wenst men meer poreusheid,
bijvoorbeeld voor isolatiedoeleinden wel tot 40% poreusheid en bij ‘abradable
coatings’ (slijtwillige lagen) bij gasturbinetoepassingen.
Bij corrosiewerende aluminiumlagen blijkt dat poriën zich bij expositie snel
vullen met corrosieproducten, zodat de aanvankelijk aanwezige poreusheid
geen nadelige invloed blijkt te hebben op de corrosiewering.

5.2.3.2 HECHTING

Koud, dat wil zeggen op en koude ondergrond gespoten materialen hebben,
mits goed en met de juiste techniek aangebracht hechtsterkten, die ze uiterma-
te geschikt maken voor een grote verscheidenheid van toepassingen. In het
algemeen is de drukvastheid zeer goed, soms, zoals in het geval van alumi-
niumbrons driemaal zo groot als van het overeenkomstige gegoten materiaal.
De treksterkte is door de lamellaire structuur niet groot. In de praktijk blijkt
echter dat situaties, waarin de spuitlaag zuiver op trek wordt belast, zelden
voorkomen.

5.2.3.3 OXIDE-INSLUITINGEN

Tijdens het spuiten vormen zich (behalve bij bepaalde plasmaspuitprocessen)
afhankelijk van het spuitmateriaal en de spuitcondities door reactie met de
omgevingslucht en de toegevoerde zuurstof oxiden, die in de laag ingebed
worden. Dit hoeft niet altijd nadelige gevolgen te hebben voor het goed func-
tioneren van de laag.
Oxiden immers zijn vaak chemisch inert, zodat de corrosievastheid niet terug-
loopt. Bovendien vormen ze een harde component in de laag, zodat de slijt-
vastheid in veel gevallen toeneemt. Zij verklaren echter wel het soms moeilijk
verspanen door draaien of frezen van veel opgespoten coatings. Daarom wordt
vaak de voorkeur gegeven aan slijpen als nabewerking.

5.2.3.4 LAAGDIKTE

Thermisch gespoten materialen kunnen, afhankelijk van het materiaal en het
proces in een grote verscheidenheid aan laagdikten worden aangebracht. Zo
wordt het HVOF proces, zie 5.2.9.1 gebruikt voor laagdikten van circa 50-500
µm, terwijl sommige staalsoorten met lage krimp (onder andere 13% Cr staal)
soms wel tot 10 mm laagdikte kunnen worden aangebracht. Een voordeel van
spuitlagen boven oplaslagen is dat er geen menging met het basismateriaal
plaatsvindt. Hierdoor kan bij antislijt toepassingen de laagdikte beperkt blijven
tot die, welke men nodig heeft voor de maximaal toegestane slijtage. Dit houdt
in een optimaal materiaalgebruik en korte aanbrengtijden.
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5.2.3.5 VERVORMING

De thermische energie van het spuitpistool wordt gebruikt om de deeltjes te
smelten en, hoewel ongewenst, verwarmt deze ook veel van de omringende
lucht. Het substraat wordt echter niet, of nauwelijks verwarmd, zodat de term
‘koud’ spuiten zeker gerechtvaardigd is. Veelal zal alleen bij dunne plaatmate-
rialen en bij grote laagdikten extra koeling moeten worden toegepast om over-
verhitting en vervorming te voorkomen.

TABEL 5.2 Smeltpunten van metalen die voor metaalspuiten worden gebruikt

Metaal Smeltpunt, °C

aluminium 660
chroom 1870
kobalt 1494
koper 1083
mangaan 1244
molybdeen 2620
nikkel 1454
tin 232
titaan 1660
ijzer 1535
zink 420
zirkoon 1852

TABEL 5.3 Gasmengsels, die voor vlamspuiten worden gebruikt 

Gasmengsel Bereikbare temperatuur, °C

zuurstof-waterstof 2100
zuurstof-acetyleen 3200
zuurstof-aardgas 2000
zuurstof-butaan 3100
zuurstof-propaan 2800
zuurstof-etheen 2400

5.2.4 HETELUCHT SPUITEN

Het thermisch spuiten van kunststoffen kan zowel met een vlam als met over-
vloedig veel warme lucht plaatsvinden. Bij vlamspuiten van deze thermoplasti-
sche materialen treedt vaak oververhitting op, waarbij blanke kunststoffen
lichtbruin verkleuren en de kwaliteit minder wordt.
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5.2.5 SPUITEN VAN INSMELTLEGERINGEN

Insmeltlegeringen worden na het opspuiten tot 1050 à 1100 °C verhit en daar-
bij gesmolten tot een porievrije, goed hechtende laag. Na het insmelten, vaak
‘fusen’ genoemd, moet het oppervlak door slijpen worden nabewerkt. De lege-
ring bevat vaak borium plus silicium en het insmelten vindt plaats met zuur-
stof-actyleen of zuurstof-propaan-branders. Na het insmelten moet langzaam
worden gekoeld om scheurvorming te voorkomen.
Bij het insmelten kan ook een structuurverandering van het basismateriaal
optreden. In het basismateriaal aanwezige inwendige spanningen kunnen vrij-
komen, waardoor vervorming kan optreden.

Spuitlassen is een proces waarbij spuitpoeder door de vlam van een lasbrander
wordt toegevoegd. Materiaal aanbrengen en heetstoken gebeurt tegelijkertijd.
Omdat de opgebrachte laag soms harde slijtvaste delen, zoals wolfraamcarbi-
de bevat en ook kobalt, nikkel en chroom kan het slijpen soms alleen met dia-
mantschijven goed worden uitgevoerd.
Corrosievastheid en slijtvastheid gaan soms samen, bijvoorbeeld in vuilwater-
pompen.

5.2.6 VLAMBOOGSPUITEN

Bij vlamboogspuiten, figuur 5.5, worden draden van een metaal of legering in
een elektrische vlamboog gesmolten en vervolgens op een substraat gespoten
om een hechtende metaallaag te verkrijgen. Het spreekt voor zich dat alleen
elektrisch geleidende draden kunnen worden gebruikt.

De hittebron is een elek-
trische vlamboog, die in
het spuitpistool tussen de
twee draden wordt
getrokken. Gebruikelijk is
een spanning van 25-35
V en een stroomsterkte
van 75-300 A. Zowel
gelijkstroom als wissel-
stroom kan worden
gebruikt.
Bij een stoomsterkte van
280 A kunnen temperatu-

ren van 6000 °C worden bereikt, waarmee elk voor metaalspuiten in aanmer-
king komend metaal kan worden gesmolten.

De metaaldraden, die een diameter hebben van 1,5-3 mm, kunnen van het-
zelfde metaal of van dezelfde legering vervaardigd zijn, maar men kan ook
twee verschillende metaaldraden gebruiken, waardoor een gemengd metaal,
een pseudolegering wordt opgebracht. Tegenwoordig worden ook ‘gevulde’
draden gebruikt; korrels in een metallische, dichtgerolde omhulling.
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Het verstuiven van de metaaldruppeltjes vindt als regel plaats met perslucht,
waarmee deze een snelheid krijgen van 100-150 m/s.

De procesvolgorde is bij vlamboogspuiten overeenkomstig als beschreven bij
vlamspuiten.
Het vlamboogproces is geschikt voor het opspuiten van alle metalen, maar het
leent zich door de hoge temperatuur van de vlamboog vooral voor die meta-
len, welke door hun hoge smeltpunt niet geschikt zijn voor vlamspuiten.
Er moet op worden gewezen dat sommige van die metalen bij hoge tempera-
tuur zeer reactief zijn, zodat ze kunnen reageren met zuurstof, stikstof of
waterstof (uit waterdamp).
Men kan bij deze spuitmethode alleen gebruik maken van metalen en legerin-
gen, die in draadvorm kunnen worden verkregen en die tot aan het smeltpunt
niet uiteenvallen of selectief oxideren.
De poreusheid van metaallagen, die met een vlamboog zijn opgespoten, is
meestal iets kleiner dan bij vlamspuiten van hetzelfde metaal:
6-12 vol% tegenover 10-20 vol%.
Evenals bij vlamspuiten is een goede hechting grotendeels afhankelijk van een
zorgvuldige voorbehandeling. Door de hogere deeltjestemperatuur ontstaan
ook andere hechtwaarden.
Een bekende toepassing van vlamboogspuiten is het aanbrengen van een alu-
minium-magnesiumlegering met 5% magnesium voor corrosiewering bij off-
shore toepassingen op constructiedelen en leidingen van grote productieplat-
forms op de Noordzee. Door de bij het spuiten optredende intensieve UV-stra-
ling, is daarbij extra bescherming nodig van de uitvoerende mensen en allen
in hun omgeving.

5.2.7 PLASMASPUITEN

Bij plasmaspuiten, figuur 5.6, wordt gebruik gemaakt van de zeer hoge tempe-
raturen, die met een plasmatoorts kunnen worden opgewekt. Deze gaan tot 
20 000 °C, zie tabel 5.4.

In een plasmapistool wordt een boogontlading opgewekt tussen een wolfraam-
elektrode, de kathode, en een met water gekoeld koperen mondstuk, de

anode. Er wordt
gewerkt met circa 70
V en circa 500 A met
pistolen met de
gebruikelijke capaci-
teit.
Bij plasmaspuiten
wordt het te verspui-
ten materiaal, metaal
of legering, in de
vorm van  poeder
gesmolten in een
plasmatoorts, waarbij
de gesmolten metaal-
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druppeltjes op het substraat worden gespoten om een hechtende metaallaag te
vormen.
Het plasmapistool wordt gevoed door een gelijkstroombron met een vermogen
van 10-50 kW, waarbij de kathode in het midden van het spuitpistool is
geplaatst en de spuitkop (nozzle) als anode dient. Er wordt zeer heet plasma
gevormd, afhankelijk van het gebruikte gas en het toegepaste vermogen, tabel
5.4.
Door de thermische expansie van het gas treedt dit uit met snelheden van 
200-500 m/s.

Bij de eenatomige edelgassen, helium en argon, die ioniseren bij temperaturen
boven 10 000 °C ontstaat een snelle en korte plasmastraal.
De tweeatomige gassen waterstof en stikstof worden eerst gedissocieerd bij
2000-4000 °C en vervolgens geioniseerd bij 7000-10 000 °C. Deze plasma’s
kunnen daardoor veel meer energie opnemen, waardoor een langere minder
hete plasmastraal ontstaat.

TABEL 5.4 Bereikbare plasmatemperaturen, afhankelijk van toegepast gas en
elektrisch vermogen

Gas Vermogen kW Temperatuur °C

argon 48 14 450
helium 50 20 000
waterstof 62 5 100
stikstof 60 7 340

5.2.7.1 PROCESGANG BIJ PLASMASPUITEN

De procesgang bij plasmaspuiten bestaat uit:

- zorgvuldige voorreiniging
- (meestal) voorverwarmen van de ondergrond
- opspuiten onmiddellijk na de voorbehandeling. Een vertraging van een

uur heeft al een minder goede hechting tot gevolg
- nabehandelen om de poriën af te dichten of mechanisch nabewerken.

5.2.7.2 BEPERKINGEN VAN PLASMASPUITEN

Beperkingen van plasmaspuiten zijn onder meer:

- de hoge prijs van de apparatuur
- de zeer hoge temperatuur, die ultraviolette straling veroorzaakt, waartegen 

de mensen, die het proces uitvoeren, moeten worden beschermd, zie bijlage G
- de poreusheid, die geringer is dan bij vlamspuiten en vlamboogspuiten,

maar die voor een aantal toepassingen toch te groot is
- de relatief geringe hechting van het aangebrachte materiaal
- de kritische voorbehandeling.
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Het toepassingsgebied van plasmaspuiten breidt zich sterk uit, omdat men bij
deze methode een vrijwel onbeperkte keuzevrijheid heeft in het op te spuiten
materiaal.

5.2.7.3 PLASMASPUITEN IN EEN SCHUTGAS OF VACUÜM

Ook als met edelgassen een plasma wordt opgewekt vindt de verstuiving van het
gesmolten materiaal met lucht plaats, waardoor partiële oxidatie kan optreden.
Door het proces uit te voeren in een kamer, die gevuld is met een schutgas
(VPS) is een lange boog mogelijk, wordt deze oxidatie voorkomen en ontstaat
een opgespoten laag van grotere zuiverheid.
Het proces vindt vaak plaats onder verminderde druk en is bekend als lage-
druk- of vacuümplasmaspuiten, LPPS (Low Pressure Plasma Spraying).

5.2.8 DETONATIESPUITEN

Detonatiespuiten, is een proces, waarbij metaalpoeder door de hoge kinetische
energie, die verkregen wordt door de explosie van een brandbaar gasmengsel,
met kracht op een substraat wordt gespoten, met het doel een hechtende
metaallaag te vormen.
Het proces wordt ook gebruikt voor het opspuiten van niet metallische mate-
rialen. Omdat een relatief lage temperatuur wordt gebruikt is dit proces
geschikt voor wolfraam-carbides, die zouden ontleden bij te hoge temperatu-
ren, zoals bij plasmaspuiten.
Men gebruikt voor dit proces een ‘detonation gun’, een stalen ‘kanonloop’ met
een lengte van 1,5-2 m en een inwendige diameter van 1,5-2 cm.
Met een kleppensysteem aan de achterzijde wordt de loop met een explosief gas-
mengsel gevuld, waarna het te verspuiten poeder aan de achterzijde met een stik-
stofstroom wordt gedoseerd. Daardoor worden de kleppen achterin de loop door
de stikstofbuffer beschermd tegen beschadigingen door het exploderende gas.
Nu wordt het gasmengsel met een bougie ontstoken. Er begint een verbran-
ding, die snel overgaat in detonatie (explosie), waardoor een schokgolf ontstaat
met een snelheid van 2000-4000 m/s.
De poederdeeltjes verlaten de D-gun met een snelheid van 600-1000 m/s, dat
is 5-10 maal sneller dan met andere spuitmethoden.
Het detonerende zuurstof-acetyleenmengsel bereikt bij deze methode een tem-
peratuur van 4400 °C. Hogere temperaturen zijn ook mogelijk, zie tabel 5.5.
Het werkstuk wordt geplaatst op een afstand van 0,7-2 m vanaf de monding
van de loop. Per detonatie wordt maximaal 0,1 g poeder verspoten. Voor het
vormen van een laag is dus een groot aantal detonaties nodig, die elkaar snel
moeten opvolgen, meestal 2-10 explosies per seconde.
Zeer harde, goed hechtende en slijtvaste lagen kunnen op deze manier wor-
den verkregen.
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TABEL 5.5 Detonatie-eigenschappen van gasmengsels 

Mengsel Temperatuur Detonatiesnelheid Detonatiedruk
vol % °C m/s N/cm2

C2H2 + 10 O2 3550 1850 220
C2H2 + O2 5550 2960 430
CH4 + 2 O2 4080 2300 270
CH4 + 3 O2 3570 2150 230
H2 + 1/2 O2 3200 2300 170
H2 + 21/2 lucht 2700 2050 160

5.2.9 CONTINUE HOGE SNELHEIDPROCESSEN

Naast het intermitterende detonatieproces zijn er enige andere continue hoge
snelheidprocessen ontwikkeld.

5.2.9.1 WATERGEKOELD HOGESNELHEIDPROCES

Een gasmengsel wordt onder hoge druk in de verbrandingsbuis geïnjecteerd en
daaraan wordt spuitpoeder toegevoegd. Bij dit als HVOF aangeduide proces
(High Velocity Oxygen Fuel) komen gassnelheden van 1000 tot 1500 m/s voor.

5.2.9.2 LUCHTGEKOELD HOGESNELHEIDPROCES

Het luchtgekoelde proces maakt gebruik van een zuurstof-gasmengsel. Het
verschil met het watergekoelde proces is dat de gassen in een mengkamer bij-
een worden gebracht en pas buiten het pistool tot ontbranden komt.
Gassnelheid tot 1500 m/s, temperatuur tot 2700 °C. De poederdeeltjes berei-
ken het object met 600-800 m/s.

5.2.9.3 HOGESNELHEIDSPROCES

Gas of kerosine worden onder lage druk verbrand. Gassnelheid tot 3000 m/s,
deeltjessnelheid tot 1100 m/s, neerslagsnelheid tot 15 kg/min.

5.3 TOEPASSINGEN VAN METAALSPUITEN

De belangrijkste toepassing van metaalspuiten is het opspuiten van zink voor
corrosiewering, vaak schooperen genoemd. Ook aluminium wordt vaak voor
dit doel gebruikt. Een tweede belangrijke toepassing is het aanbrengen van
slijtvaste lagen, terwijl ook het repareren van versleten machinedelen, vaak
met lagen die slijtvaster zijn dan het oorspronkelijke materiaal, een belangrijke
plaats inneemt. Metaalspuiten heeft echter veel meer toepassingen, waarvan
het onderstaande overzicht een beeld geeft:
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- corrosiewering
- bestrijden van slijtage
- beschermen tegen oxidatie
- repareren van versleten onderdelen
- aanbrengen van adabrables, zie 5.2.3.1
- verbeteren van warmtegeleiding
- verbeteren van elektrische geleiding
- afscherming van elektromagnetische straling
- verhogen van de elektrische weerstand
- verhogen van de thermische weerstand
- aanbrengen van scheidingslagen voor heet isostatisch persen
- aanbrengen van een moderator in de kernenergie-opwekking
- vervaardigen van katalytische oppervlakken
- maken van vormen
- maken van voorwerpen.

5.3.1 VOORBEHANDELEN VOOR HET METAALSPUITEN

Hechting van de opgespoten metaallaag op de ondergrond is het punt, waar-
aan bij metaalspuiten de grootste aandacht moet worden besteed.
Er zijn drie groepen methoden voor het voorbehandelen van het substraat, die
vaak in combinatie worden gebruikt:

- reinigen en ontvetten met chemische middelen
- reinigen en opruwen door stralen of op een andere mechanische manier
- opspuiten van hechtlagen.

5.3.1.1 CHEMISCH REINIGEN EN ONTVETTEN

Het oppervlak van het substraat moet metallisch zuiver zijn.
Voorontvetten en reinigen is bij blank, meestal geolied materiaal mogelijk met:

- oplosmiddelen (mogelijk milieuproblemen)
- door dampontvetten (milieuproblemen)
- door alkalisch reinigen.

Wanneer het materiaal roest, walshuid, gloeihuid of andere corrosieproducten
bevat kan het door beitsen worden gereinigd, zie hoofdstuk 3.

5.3.1.2 MECHANISCH REINIGEN EN OPRUWEN

Stralen, zie hoofdstuk 1, is een zeer veel toegepaste methode van reinigen en
opruwen.
Voor het reinigen kunnen veel straalmiddelen worden gebruikt, zowel eenma-
lige straalmiddelen als straalmiddelen voor herhaald gebruik.
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Voor het verkrijgen van voldoende ruwheid, soms ankerpatroon genoemd,
moet men op staal een scherp straalmiddel gebruiken:

- korund geeft een zeer zuiver oppervlak; de opruwing is niet extreem
- staalgrit (geen staalshot) is in de hardste typen bruikbaar
- een zeer scherp straalmiddel is wit gietijzergrit.

Ook op andere manieren wordt opruwen uitgevoerd. Cilindrische voorwerpen
worden soms op een draaibank van een schroefdraadprofiel voorzien, dat
hechting moeten geven, figuur 5.7.
Ook het frezen van kerven op niet-cilindrische voorwerpen komt voor.
Stralen is echter de meest gebruikte mechanische voorbehandeling voor het
metaalspuiten.

5.3.1.3 OPSPUITEN VAN EEN HECHTLAAG

Twee soorten hechtlagen worden op grote schaal gebruikt:

- molybdeen
- nikkelaluminide.

Molybdeen heeft een hoog smeltpunt, zodat het de grens van de mogelijkhe-
den vormt bij vlamspuiten met een zuurstof-acetyleenvlam. Het wordt in
beperkte mate gebruikt voor het aanbrengen van een hechtlaag.
Met vlamboogspuiten is het aanbrengen van een molybdeen hechtlaag goed
mogelijk.
Door de hoge temperatuur, die de molybdeendruppeltjes hebben bij aankomst
op het substraat, smelten ze in het metaaloppervlak vast, waardoor ze goed
hechten.
Op de molybdeenlaag kan dan een hechtende metaallaag worden gespoten.

Nikkelaluminide is een verbinding die zich in een exotherme reactie onder
grote warmte-ontwikkeling vormt, wanneer de metalen nikkel en aluminium,
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die zich afzonderlijk als poederdeeltjes in de spuitdraad bevinden, worden
samengesmolten.
Een felle, witgloeiende spuitkegel is het bewijs van de heftige reactie. De nik-
kelaluminiumdruppeltjes komen zeer heet op het subtraatoppervlak aan en
smelten daarin vast. Zo vormen ze een goede ondergrond voor het op te spui-
ten metaal.

5.3.2 VLAMSPUITEN EN VLAMBOOGSPUITEN VOOR CORROSIEWERING

Voor algemene corrosiewering, hoofdzakelijk de bescherming van staal, worden
in het algemeen zink en aluminium gebruikt. Soms gebruikt men zink én alumi-
nium in sandwichlagen of men past een zink-aluminiumlegering toe. Meestal
wordt in West-Europa een opgespoten corrosiewerende laag overgeschilderd.
Daardoor worden de poriën gesloten en de weerstand tegen corrosieve invloe-
den wordt belangrijk vergroot.
In andere landen, met name in de Verenigde Staten en Australië, worden dikkere
opgespoten lagen voor corrosiewering ook vaak zonder verfbedekking of poe-
dercoating gebruikt. Dat heeft ook met het plaatselijk droge klimaat te maken.
Tabel 5.6 geeft globaal een overzicht van veel toegepaste laagdikten.

TABEL 5.6 Laagdikten van opgespoten zink- en aluminiumlagen voor 
corrosiewering

Klimaat Metaal Laagdikte, micrometers
zonder verflaag met verflaag

landelijk Zn + Al 200-300 150-250
industrieel Al 200-500 150-300
maritiem Zn - 350-450

Al + Mg
heet (tot 900 °C) Al 400 -
drinkwater Al 300 -

Het opspuiten van zink wordt veel gebruikt voor het aanbrengen van een cor-
rosiewerende deklaag op voorwerpen van willekeurige afmetingen. Grote
voordelen van dit proces zijn dat men bij het opspuiten van zink niet beperkt
is in de afmetingen van de te behandelen werkstukken en dat de werkstukken
nauwelijks verwarmd worden, zodat ze niet trekken.
Opgespoten zinklagen zijn poreus en ze corroderen daardoor sneller dan ther-
mische of galvanische zinklagen van overeenkomstig gewicht. Ze kunnen ech-
ter in principe in elke gewenste laagdikte worden aangebracht, mits de voor-
werpen niet worden vervormd en er geen grote mechanische krachten op
dikke lagen worden uitgeoefend. Voor corrosiewering van constructiestaal zijn
laagdikten van 35-100 micrometer gebruikelijk. Een enkele keer wordt een
grotere laagdikte, tot 400 mm, toegepast. Hoe groter de laagdikte, hoe groter
de brosheid.
Een goede hechting wordt alleen verkregen door een juiste voorbehandeling
van het grondmateriaal, namelijk stralen tot een hoge reinheidsgraad met een
scherp straalmiddel.
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Het bij zinkspuiten verkregen oppervlak is ruw; deze wordt snel donkergrijs en
het gaat, indien in de buitenlucht bewaard, witte vlekken van zinkcorrosiepro-
ducten vertonen. Daarom moet men opgespoten zinklagen direct overschilde-
ren. Voor het aanbrengen van een verfsysteem op gespoten zinklagen die tóch
enige tijd bewaard zijn geweest verdient het, om de corrosieproducten en ver-
ontreinigingen zo goed mogelijk te verwijderen, aanbeveling het materiaal af
te spoelen en direct daarna goed, bij voorkeur warm, te drogen, waarbij men
rekening moet houden met de poreusheid van de laag. Eigenlijk is dit een
noodmaatregel, die men moet trachten te voorkomen. De oorspronkelijke
kwaliteit wordt zelden hersteld. Voor het schilderen van zink kunnen alleen
olievrije verfsoorten worden gebruikt.

Bij het opspuiten van zink ontstaat géén gevaar voor waterstofbrosheid; plaat-
selijke reparatie is mogelijk. Voor grote werkstukken staan spuitpistolen ter
beschikking die veel zink kunnen verspuiten, zodat men snel kan werken. Het
proces leent zich voor automatisering (profielen, gasflessen).
Bij het poederspuitproces wordt soms het naast de voorwerpen gespoten zink
opgevangen of opgeveegd en opnieuw gebruikt. Omdat dit zinkpoeder gedeel-
telijk geoxideerd en vaak vervuild is, geeft dit een minder goede kwaliteit.
Daarom eisen sommige opdrachtgevers  uitsluitend draadspuiten, hoewel de
kwaliteit van poederspuiten met zink niet minder behoeft te zijn.

5.3.3 OPSPUITEN VAN SLIJTVASTE EN REPARATIELAGEN

Diverse materialen worden gebruikt voor het opspuiten van slijtvaste lagen. Als
regel zijn deze lagen ook harder dan de ondergrond, waarop ze worden aan-
gebracht.
Bij staalsoorten met een hoger koolstofgehalte is de hardheid van het nog niet
gespoten materiaal als regel groter dan van de opgespoten laag, omdat bij het
opspuiten koolstofverliezen optreden.
Tabel 5.7 geeft voorbeelden van enige door vlamspuiten en vlamboogspuiten
opgebrachte harde en slijtvaste lagen.

TABEL 5.7 Harde en slijtvaste metaallagen verkregen door vlamspuiten en 
vlamboogspuiten

Materiaal Brinell hardheid Toepassing
staal
0,1 C, 0,8Mn 210-230 nog verspanend verwerkbaar
0,7 C, 1,3Cr 300-320 slijpen
0,9 C, 1,5Mn, 1,9 Cr 320-360 slijpen
Cr-staal 320-360 hard en corrosievast
Cr-Ni-staal 18-8 220 slijtvast en corrosievast
Al brons 180 slijtvast, goede loopeigenschappen
Molybdeen 550 hardste laag door vlamspuiten 

mogelijk
Opmerking: Zeer harde en slijtvaste lagen, zoals cermets verkrijgt men door
plasmaspuiten of detonatiespuiten.
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5.3.3.1 OPSPUITEN VAN IJZER EN IJZERLEGERINGEN

Opspuiten van ijzer of ijzerlegeringen wordt uitgevoerd als reparatiemethode
voor versleten machinedelen of voor het verkrijgen van slijtvaste lagen.
IJzer en ijzerlegeringen, waaronder ook roestvast staal, kunnen door het
metaalspuitproces  tot hoogwaardige lagen op een stalen ondergrond worden
opgespoten.

Men heeft bij metaalspuiten een veel grotere vrijheid in de keuze van het op te
spuiten metaal dan bij de galvanische bedekkingsmethode. Door de verschil-
lende legeringen die ter beschikking staan kunnen deklagen van uiteenlopende
eigenschappen worden verkregen. Opgesloten metaallagen zijn poreus; dit
geldt ook voor ijzerlagen. Dit kan een voordeel zijn (vasthouden van smeer-
middelen), maar vaak is het ook een nadeel (corrosie).
Door impregneren kan de poreusheid veelal worden opgeheven.
Voor het verkrijgen van een goede hechting is het nodig de ondergrond op te
ruwen en een hechtlaag toe te passen.
Diverse gelegeerde staalsoorten worden voor het opspuiten gebruikt. De har-
dere, alleen met chroom gelegeerde soorten dienen vooral voor de reparatie
van versleten geharde machinedelen, zoals krukassen, nokkenassen, plunjers,
zuigers en astappen. Een veel gebruikt spuitmateriaal bevat 13% chroom. Het
is in opgespoten toestand nog juist verspaanbaar.

Enige opspuitmaterialen zijn:

% C % Cr % Ni % Mo
1,3 1,9 - -
0,35-0,4 13-14 - -
- 18 8 -
- 20 10 2
- 23 20 -

5.3.3.2 OPGESPOTEN KOPERLAGEN EN KOPERLEGERINGSLAGEN OP STAAL

Het opspuiten van koper op staal wordt slechts op beperkte schaal uitgevoerd.
In enkele gevallen past men dit proces toe wanneer galvanisch verkoperen om
de een of andere reden niet uitvoerbaar is, zoals op grote hoogfrequentgelei-
ders, antennes en dergelijke. Technisch biedt het proces geen problemen;
dezelfde voorzorgen als bij het spuiten van andere metalen moeten worden
genomen (goed voorbehandelde en opgeruwde ondergrond). Aangezien de
koperlaag poreus is treedt in een vochtige omgeving snel ernstige corrosie van
de ondergrond op tengevolge van de elektrolytische werking (koper is edeler).
Door het gebruik van afdichtingsmiddelen (sealers), die de poreuze koperlaag
impregneren, kan deze corrosie worden voorkomen. De elektrische contactge-
ving wordt hierdoor minder goed.
Opgespoten legeringslagen, zoals messinglagen vinden betrekkelijk weinig toe-
passing maar het proces is goed uitvoerbaar.
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Opgespoten bronslagen worden in de machinebouw op ruime schaal toege-
past voor het verkrijgen van poreuze bronslagen die goed smeermiddelen vast-
houden en goede loopeigenschappen bezitten. Diverse bronssoorten, waaron-
der loodbrons en aluminiumbrons en grafiethoudend brons kunnen op deze
wijze worden aangebracht.

5.3.3.3 OPGESPOTEN NIKKELLEGERINGEN OP STAAL

Van de vele nikkellegeringen, die door metaalspuiten kunnen worden opge-
bracht op een ondergrond van staal noemen we er slechts enkele.

Nikkelaluminide wordt bij vlamspuiten op staal vooral gebruikt als hechtlaag.
Men verkrijgt deze laag door het gelijktijdig verspuiten van innig mengsel van
fijn verdeeld nikkel en aluminium. Bij de hoge temperatuur in de vlam van het
spuitpistool reageren nikkel en aluminium exotherm met elkaar en de lege-
ringsdruppeltjes komen daardoor heter op het staaloppervlak aan dan zij de
spuitopening verlaten. Daardoor ontstaat een zeer goede inbranding die voor
de hechtende eigenschappen verantwoordelijk is.

Nikkel-koperlegeringen met ongeveer 60% nikkel en 30% koper staan in de
metaalspuittechniek bekend als ‘universeeldraad’. Men kan hiermee reparaties
aanbrengen, dikke slijtvaste lagen en glijlagen. Het materiaal laat zich gemak-
kelijk verspuiten, zelfs door minder ervaren metaalspuiters.

Nikkel-chroomlegeringen bestaande uit 80% nikkel en 20% chroom worden
door plasmaspuiten opgebracht. Ze dienen vooral voor het verkrijgen van slijt-
vaste lagen. Ook worden nikkel-chroomlegeringen wel als tussenlagen
gebruikt bij het plasmaspuiten.

Diverse nikkellegeringen worden opgebracht door spuitlassen, dat is opspuiten
en daarna insmelten, vaak ‘fusen’ genoemd, zie 5.2.5.

5.3.3.4 OPGESPOTEN TINLAGEN OP STAAL

Het metaalspuiten met tin vindt weinig toepassing. In geringe dikte is de laag
poreus.
Het proces vindt beperkte toepassing als voorbehandeling voor het ingieten
van witmetaal in lagerschalen.
Dikkere opgespoten tinlagen kunnen worden gebruikt in contact met levens-
middelen. Men laat ze door verhitten meestal tot een gesloten laag samen-
vloeien (smeervertinnen).
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5.3.3.5 OPGESPOTEN KOPERLAGEN OP ALUMINIUM

Opgespoten koperlagen worden een enkele maal gebruikt voor verbetering
van elektrisch contact.

5.3.3.6 OPGESPOTEN KOPERLAGEN OP ROESTVAST STAAL

Er zijn diverse toepassingen voor koperlagen op roestvast staal. Voor het verbe-
teren van het warmtegeleidingsvermogen van austenitisch roestvast staal,
waarvan kookpannen worden gemaakt; bedekt men de bodem van deze pan-
nen met galvanisch neergeslagen of opgespoten koperlagen van enige millime-
ters dikte, met het doel de warmte beter te verdelen, zodat aanbranden van de
spijzen wordt voorkomen.

5.4 THERMISCH SPUITEN VAN KERAMISCHE MATERIALEN

Het opspuiten van keramische materialen kan in de volgende groepen worden
ondergebracht:

- vlamspuiten, 5.2.1
- vlamboogspuiten, 5.2.6
- plasmaspuiten, 5.2.7
- detonatiespuiten, 5.2.8
- hoge snelheidsprocessen, 5.2.9

5.4.1 TOEPASSINGEN VAN DE THERMISCHE SPUITMETHODEN VOOR KERA-
MISCH MATERIAAL

De eerste drie methoden zijn vooral verschillend door de bereikbare tempera-
tuur.
Daardoor is vlamspuiten maar voor een beperkt aantal materialen in deze
groep geschikt, vlamboogspuiten voor een groter aantal en plasmaspuiten voor
alle toegepaste materialen.
Detonatiespuiten neemt met de hoge snelheidsprocessen een aparte plaats in
door de hoge energie, die in de schokgolf of de gasstroom aanwezig is en door
de snelheid, waarmee de deeltjes op het te behandelen materiaal aankomen.
De recente ontwikkeling is opspuiten met laserondersteuning.
Het gebruik van opgespoten keramische lagen is onder de druk van toepassin-
gen in de vliegtuig- en raketindustrie, in de ruimtevaart en bij de toepassingen
van atoomenergie snel in ontwikkeling.

Ook andere industrieën maken in toenemende mate gebruik van keramische
materialen en cermets, die ondermeer als opgespoten lagen worden toegepast.
Keramische lagen worden meestal toegepast om één of een aantal van de vol-
gende eigenschappen:
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- hittevastheid
- (soms) weerstand tegen thermische schokken
- slijtvastheid
- chemische weerstand
- maatvastheid
- gering gewicht.

5.4.2 KERAMISCHE OPSPUITMATERIALEN

Nadelen van een aantal van deze materialen zijn de geringe schokvastheid en
bij de meeste ook de geringe vervormbaarheid, eigenschappen die door het
substraat moeten worden opgevangen.
Het belangrijkste keramische materiaal dat voor opspuiten op metaal wordt
gebruikt is aluminiumoxide. Het is redelijk goed verwerkbaar, laag in prijs en
het heeft een ruim toepassingsgebied. 
Alleen wanneer extreme eisen worden gesteld aan temperatuurvastheid of slijt-
vastheid komen andere materialen in aanmerking.
Zulke materialen zijn bijvoorbeeld zirkoonoxide, zirkoonsilicaat en chroom-
oxide. Daarnaast zijn van enig belang siliciumoxide, thoriumoxide en bepaal-
de anorganische verbindingen, die veelal worden aangeduid met de naam van
de mineralen die dezelfde samenstelling hebben, zoals wollastoniet CaO.SiO2,
ilmeniet FeO.TiO2, forseriet 2 MgO.SiO2, mulliet 3 Al2O3.SiO2 en calciumzir-
konaat CaO.ZrO2.
Veel andere producten zoals nitriden en boriden van chroom, barium, calci-
um, silicium, borium, titaan, wolfraam, vanadium, niobium en hafnium wor-
den voor dit doel beproefd. Combinaties van keramische materialen en meta-
len (cermets) hebben over het algemeen een grotere mechanische sterkte en
een betere weerstand tegen thermische schokken, zie tabel 5.8.

5.5 THERMISCH SPUITEN VAN KUNSTSTOFFEN

Voor het thermisch spuiten van kunststoffen komen alleen thermoplasten in
aanmerking. Deze worden in poedervorm met hete lucht of wel de vlam ver-
spoten.
Bij vlamspuiten treedt meestal oververhitting op, waardoor blanke of witte
kunststoffen geel of lichtbruin worden en de kwaliteit minder wordt.
Voor thermisch spuiten worden de volgende kunststoffen gebruikt:

- polypropeen (PP)
- polyvinylchloride (PVC)
- polyvinylideenchloride (PVDC).

PVC coatings, die een goede chemische weerstand hebben tegen anorganische
stoffen, maar niet tegen oplosmiddelen en olie vormen gladde lagen.
PVDC in een groot aantal lagen opgespoten heeft een betere chemische weer-
stand dan PVC. Het is bijvoorbeeld in gebruik voor chroombaden in de gal-
vanotechniek.
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TABEL 5.8 Keramische materialen en cermets voor vlamspuiten

Naam Formule Smelpunt

aluminiumoxide Al2O3 2040
zirkoonoxide ZrO2 2800
chroomoxide Cr2O3 2270
titaandioxide TiO2 1825
thoriumoxide ThO2 3050
magnesiumoxide MgO 2640
berylliumoxide BeO 2530
zirkoonsilicaat ZrSiO4 2500
calciumzirkonaat CaZrO3 2550
chroomcarbide Cr2C3 1900
titaancarbide TiC 3270
wolfraamcarbide WC 2600
boriumcarbide B4C 2350
zirkooncarbide ZrC 3200
vanadiumcarbide VC 2850
tantaalcarbide TaC 3900
titaannitride TiN 2930
zirkoonboride ZrB2 3000
molybdeendisilicide MoSi2 --
wolfraamdisilicide Wsi2 --

Cermets

chroomcarbide + kobalt
wolfraamcarbide + kobalt
zirkoonoxide + kobalt
aluminiumoxide + nikkel
aluminiumoxide + titaan.

Enige toepassingen van opgespoten keramische lagen zijn:

- bekleden van straalopeningen van raketmotoren
- temperatuurregeling van aardsatellieten en ruimtevoertuigen
- nabranders van straalmotoren
- bescherming van gietijzeren goten voor gesmolten metaal
- hechten van rekstrookjes op hun ondergrond
- isolatielaag op assen van elektromotoren
- roerders in de chemische industrie
- schudgoten
- bescherming van pomponderdelen
- bekleding van extrusiematrijzen.
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