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Abstract

The kinetics of nitriding an iron-chromium alloy with an ammonia-hydrogen gas
mixture was studied in the temperature range 500°C - 600°C. The effect of oxygen
potential (H2O/ H2) and different pretreatments (prereduction and prenitriding) has been
studied for a gas atomised powder (Fe-7%Cr) by a thermogravimetric method.
Additionaly laser ablation of solid surfaces as a method of pretreatment in nitriding has
been studied by GD-OES (Glow Discharge Optical Emission Spectrometry) analysis.

The results have been discussed and interpreted with respect to factors that may effect
surface reaction, nucleation and diffusion.

The oxygen potential has been shown to affect nitriding rate through complicated
relations between the magnitude of the oxygen potential, nitrogen content in the
material and nitriding temperature. Chemical analyses shows that nitriding with
moistured gas (< 200 ppm H2O) have been made without oxidation.

Prereduction with hydrogen gas affects nitriding kinetics negatively. When reoxidising
the prereduced sample in air at room temperature, the original nitriding rate is regained.
The results indicate that the occurence of surface iron oxides promotes nitriding
kinetics.

Prenitriding with low nitrogen potentials (9% NH3) increases the nitriding rate of
subsequent nitriding with higher nitriding potentials (40% NH3). This results in a
considerably shorter nitriding time. The reason is suggested to be due to a more
favourable nucleation of iron nitride (γ´) at the surface.

Pretreatment of surfaces with laser ablation has shown to be a promising method in
nitriding, which merits further investigations.
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Sammanfattning

Kinetiken för nitrering av en järn-kromlegering med en gasblandning av ammoniak och
vätgas har studerats vid temperaturer mellan 500°C och 600°C. För ett gasatomiserat
pulver (Fe-7%Cr) har inverkan av syrepotential (H2O/ H2) och olika förbehandlingar
(förreduktion och förnitrering) studerats med hjälp av en termogravimetrisk metod.
Dessutom har laserablering som förbehandlingsmetod för nitrering av solida ytor
studerats med hjälp av GD-OES-analys (Glow Discharge Optical Emission
Spectrometry).

Resultaten har diskuterats och tolkats med avseende på faktorer som kan påverka
ytreaktionens hastighet, kärnbildningsförhållanden samt diffusionsvillkor.

Syrepotentialen har visats påverka nitreringshastigheten via komplicerade samband
mellan syrepotentialens storlek, kvävehalt i materialet och nitreringstemperatur.
Kemiska analyser visar att ingen oxidation skett vid nitrering med fuktad gas (< 200
ppm H2O).

Förreduktion med vätgas inverkar negativt på nitreringskinetiken. Vid återoxidation av
det förreducerade provet i luft vid rumstemperatur återfås den ursprungliga
nitreringshastigheten. Resultaten indikerar därmed att förekomsten av ytlig järnoxid
gynnar nitreringskinetiken.

Förnitrering med låga nitreringspotentialer (9% NH3) ökar nitreringshastigheten vid
efterföljande nitrering med högre nitreringspotential (40% NH3). Detta ger en väsentligt
kortare total nitreringstid. Orsaken föreslås bero på en mer gynnsam kärnbildning av γ´-
nitrid på ytan.

Förbehandling av ytor med laserablering har visat sig vara en lovande metod för
nitrering som är värd att studeras vidare.
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Förord

Det här är ett examensarbete. Arbetet är utfört på Institutet för metallforskning, IM,
under våren 2001.

Nitrering med ammoniak är spännande. Trots den korta tid jag fått förmånen att jobba
inom området har jag insett vilken otrolig potential det finns för kvävelegerade stål. Jag
är övertygad om att det är en del av framtiden. Pulvermetallurgi är också spännande,
något relativt nytt och outvecklat med starka svenska intressen. Med offensiv produkt-
och processutveckling, tillsammans och enskilt, kan det här bli riktigt bra…

Så klart finns det några personer som bör tackas och utan vars förtjänst det här inte hade
blivit vad det blev.

Dr Johan Sundström, IM, vars otroligt nitiska korrektur fått fason på den här rapporten.
Professor Bo Björkman, LTU, för att han förhoppningsvis har godkänt det här arbetet
och för hans huvudansvar för avslutningen processmetallurgi på kemiteknikprogrammet
vid LTU. En utbildning jag till det stora hela är mycket nöjd med. Dan Jacobsson, IM,
för hjälp med laserbehandling av stålytor. Jan Andersson, Sandvik Steel, för analyser
med GD-OES. Sofia Hänström, IM, för teori bakom GD-OES. Kemiska laboratoriet vid
Erasteel-Kloster AB och Debbie Jörgensen,Uddeholm Tooling AB för kemiska analyser.
De övriga i pulvergruppen på IM, Lennart Slycke, Ola Bergman, Stefan Wikman och
Irma Heikkilä för hjälp med ditt och datt. Dr Liu Libin, IM, för beräkningar i
ThermoCalc och givetvis alla andra på IM som förgyllt min vardag.

Tack också till de deltagande företagen, Sandvik Steel AB, Dynamet Anval AB, Kanthal
AB, Uddeholm Tooling AB, SKF Nova AB, Erasteel-Kloster AB och AGA Gas AB.

Daniel Edman

Stockholm, 2001-06-15
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1. Introduktion

1.1. Bakgrund
Ammoniaknitrering används flitigt för ythärdning och är också intressant för att
kvävelegera pulvermaterial. Kvävet bidrar bland annat till att öka det adhesiva
slitagemotståndet och förbättra korrosionsmotståndet för olika stålmaterial. Ytnitrering
av stål med ammoniak är tämligen väl beskrivet i litteraturen, framförallt med avseende
på mikrostruktur och materialegenskaper. En hel del arbete har också ägnats åt
matematiska modeller för nitreringshastigheten. Modellerna är i huvudsak baserade på
diffusionsdata och antagande om lokal jämvikt vid ytan. Detta antagande stämmer dock
enbart om ytreaktionen är mycket snabb i jämförelse med diffusionen av kväve. Det är
därför av stort intresse att studera nitreringskinetiken och dess påverkan av olika
faktorer. Exempel på sådana faktorer är kvävgasdesorption och syrepotential, samt ytans
tillstånd som kan påverkas med olika typer av förbehandlingar.

Nitrering av stålpulver är endast behandlat i ett fåtal publicerade rapporter [1-5]. Då
nitrering av stålpulver endast är en subprocess, som föregår konsolidering/ sintring och
värmebehandling, ligger intresset främst i att optimera kinetiken för nitrering och
mindre på mikrostruktur och materialegenskaper. En process för ammoniaknitrering av
stålpulver bör sträva mot följande mål [1]:

• Hög produktivitet (Optimering av nitreringshastighet)
• Högt gasutnyttjande
• Minimerad oxidation

1.2. Mål
Med hänsyn till ovanstående kapitel har följande mål tecknats för detta examensarbete:

• Att klargöra effekten av en tillförd syrepotential (fukt) samt olika förbehandlingar
(reduktion med vätgas och förnitrering) på nitreringskinetiken för en gasatomiserad
legering bestående av järn med 7% krom.

• Att avgöra om laserablering som förbehandlingsmetod har effekt på
nitreringskinetik och nitreringsdjup på solida ytor av legeringar innehållande järn
med 7% respektive 20% krom. Laserablering är en IM-utvecklad metod för
förbehandling av ytor av solida legeringar för exempelvis limning och nitrering.
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1.3. Disposition
Föreliggande rapport inleds med en litteraturstudie där nitrering med ammoniak
behandlas med avseende på materialegenskaper, termodynamik och kinetik.

Den experimentella delen är uppdelad i tre försöksserier, där de två inledande
försöksserierna utförs på gasatomiserat material vid nitrering vid låga respektive höga
ammoniakkoncentrationer. Den sista försöksserien behandlar nitrering av laserablerade
bleck. Under den experimentella delen återfinns en noggrann beskrivning av
försöksutrustning, parameterval samt utförande för de olika försöksserierna.

I resultat och diskussionsdelen behandlas inledningsvis de olika försöksserierna var för
sig vad gäller konkreta resultat och mer djupgående teorier.

Rapporten avslutas med ett slutsatskapitel där de erhållna resultaten och dess
bakomliggande teorier relateras till de uppsatta målen. Då den här rapporten är av
ganska vid karaktär ges inga djupgående slutsatser vad gäller enskilda
processtillämpningar.
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2. Litteraturstudie

2.1. Ammoniaknitreringens tillämpningar

2.1.1. Ythärdning
ASM committee on nitriding [6] sammanfattar syftet med nitrering med de
materialförbättringar som kan åstadkommas:

• Ökad ythårdhet
• Ökad slitstyrka
• Ökad utmattningsresistans
• Minskad mängd ytfel och adhesivt slitage
• Ökad korrosionsresistans

Punkterna ovan avser i första hand de materialegenskapsförbättringar som kan uppnås
vid ythärdning av konstruktionsstål. Gasnitrering utvecklades också i syfte att
åstadkomma en ythärdningsprocess som ökade utmattningshållfasthet och lastbärande
kapacitet utan att erhålla någon större distorsion, vilket fås vid traditionell ythärdning
(sätthärdning) [7].

I nitreringsprocessen transporteras kväve från gasbulken till stålytan där den tas upp av
stålet. I en likartad process kallad nitrokarburering sker samma transport av kväve, men
samtidigt sker också en transport av kol från gasbulken till stålytan.

Vid ythärdning med nitreringsteknik bildas ytterst ett tunt skikt, 2 – 30 µm, bestående
av järnnitrid. Skiktet förhöjer framförallt materialets korrosionsegenskaper och
tribologiska egenskaper. Under ytskiktet bildas en diffusionszon som tränger ned
djupare i materialet, 0.1 –0.5 mm. Diffusionszonen bestämmer till stor del materialets
utmattningshållfasthet och lastbärande kapacitet [7]. I figur 2.1.1 finns en illustrerad
bild över ett ythärdat stål med en typisk hårdhetsprofil.

Figur 2.1.1.. Skikt vid ytnitrering av stål i fast fas med ammoniak.

Hårdhet
Ytskikt

Diffusionsskikt

Opåverkat stål
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Ythärdning med nitreringsteknik sker vid temperaturer under den temperatur där
austenit bildas. Det leder till en mycket låg distorsion i materialet [6-8], vilket är den
stora fördelen jämfört med sätthärdning som sker vid hög temperatur.

Nitrering i avsikt att ythärda sker normalt i temperaturintervallet 500-520°C i en
atmosfär av ammoniak. Ammoniaken kan spädas med kvävgas eller vätgas.
Nitrokarburering sker i en miljö som förutom ammoniak även består av kolmonoxid och
vätgas. Temperaturen är också i allmänhet något högre vid nitrokarburering [7].

2.1.2. Pulvermetallurgiska tillämpningar
Kväves positiva effekt på framförallt korrosionsegenskaper och tribologiska egenskaper
har gjort att kväve blivit ett intressant legeringsämne. Ett sätt att tillverka homogena
material med höga kvävehalter går via pulvermetallurgiska processer.

2.1.2.1. Process
Metallråvaran för metallpulverframställning kan komma såväl från skrot som från
malm. I det här avsnittet kommer dock bara den skrotbaserade framställningen att
behandlas, då det material som nitreras huvudsakligen kommer från skrotbaserade
processer. Nedan presenteras den typiska processvägen för ett nitrerat
pulvermetallurgiskt stål.

Smältning och raffinering:
Smältning och konvertering sker på samma vis som för traditionell stålframställning via
ljusbågs eller induktionsugn och raffinering i skänk. Legeringssammansättningen
bestäms utifrån de materialegenskaper som önskas.

Atomisering:
Atomisering kan definieras som produktion av metallpulver genom dispersion av en
smält metall till metalldroppar med efterföljande kylning till fasta partiklar [9].
Fördelning av den smälta metallen till droppar kan ske genom kontakt med gas eller
vätska i snabb rörelse eller genom mekanisk påverkan. De två vanligaste
atomiseringsteknikerna är vattenatomisering och gasatomisering och det är endast de
som kommer att beskrivas i det här stycket.

Principen för vatten och gasatomisering är illustrerad i figur 2.1.2 [10]. Gas eller vatten
träffar den fallande smältan med en vinkel varpå smältan delas upp i partiklar. Används
vatten som atomiseringsmedium kyls partiklarna snabbare än om gas används. Däremot
är inte ytspänningen lika hög mot partiklarna med vattenatomisering. En hög ytspänning
och relativt låg kylningshastighet leder till att mer sfäriska partiklar bildas vilket också
illustreras i figuren.

Vid vattenatomisering erhålls högre syrehalter jämfört med gasatomisering. Därför
framställs normalt högprestandastål såsom verktygs och snabbstål genom
gasatomisering.
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Figur 2.1.2. Princip för atomisering av metallpulver.
Källa: [10].

Nitrering i fast fas:
Vid nitrering av fast fas med gas önskas en så god kontakt mellan gas och fast material
som möjligt. Exempel på utrustning som tillgodoser detta är roterugn och nitrering i
fluidiserad bädd [2,3].

Kobe Steel var först med att nitrera verktygsstålspulver i en process (KHA) som
utnyttjade kvävgas [11,12]. Ett intressant alternativ till kvävgas är ammoniak som ger
möjligheter till högre halter kväve i materialet jämfört med kvävgas.

Pressning och sintring:
Pressning sker för att erhålla den form som önskas på produkten och för att öka
kroppens densitet medan sintring innebär att de sammanpressade kornen binds till
varandra. För applikationer där verktygs- och snabbstål används krävs att materialet
håller full densitet. Det kan åstadkommas genom att använda så kallad hetisostatisk
pressning, HIP. Vid hetpressningsprocesser sker pressning och sintring simultant [13].
Typiska förhållanden för hetisostatisk pressning är vid sintringstemperatur, 1130°C till
1180°C vid ett tryck på ca 100 MPa [14] där trycket påläggs jämnt från alla sidor för att
erhålla en jämn densitetsfördelning.

För material med lägre krav finns även enklare former av kompakteringsmetoder där
kallpressning med stans följt av konventionell sintring vid 1120°C till 1150°C är den
enklaste och ekonomiskt mest fördelaktiga processen [15]. Nackdelen är dock att
materialet inte når upp till full densitet.
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2.1.2.2. Materialegenskaper

Verktygs- och sinterstål:
Verktygsstål har definierats av American Iron and Steel Institute [16] som ett stål
innehållande kol och andra legeringsämnen som kan härdas och anlöpas.
Användningsområdet är framförallt hand och mekaniska verktyg där kraven är höga på
hårdhet och slitstyrka. Kol utgör en central roll i verktygsstål. Vid närvaro av kol bildas
vid snabb kylning martensit som gör materialet hårt. Tillsammans med legeringsämnen
som krom, vanadin, wolfram och molybden bildar också kol primärutskiljda karbider.
Hårdheten av de primärutskiljda karbiderna är högre än för martensitmatrisen varför
slitagemotståndet i materialet ökas [16,17].

Den martensit som bildas vid snabbkylning från austenit är dock vanligen för spröd för
att kunna användas [18]. För att öka segheten anlöpes stålet, vilket innebär ett sönderfall
av martensit till ferrit och exempelvis cementit eller andra karbider. Sönderfallet av
martensit till ferrit ökar segheten på bekostnad av hårdheten. De små sekundärutskiljda
karbider som bildas vid anlöpning bidrar dock till att motverka hårdhetsminskningen
[19].

Precis som kol bildar kväve en fast lösning med järn i form av austenit eller martensit
[20]. Detta gör det möjligt att ersätta en del kol med kväve. Hirano och Kawai [11] har
visat att en högre halt kväve i materialet leder till en ökad andel karbonitrider,
framförallt av vanadin och en ökad halt kväve i matrix. Karbonitriderna har en väldigt
fin struktur vilket ökar slitstyrkan medan kväve i matrix ökar det adhesiva
slitagemotståndet [11,12] och korrosionsmotståndet [20,21].

Rostfritt stål:
Kvävets positiva bidrag till korrosionsresistansen har framförallt utnyttjats för rostfria
stål. Korrosionsresistansen kan beskrivas genom PRE (pitting resistance equivalent) där
de närvarande legeringsämnenas effekt på korrosionsresistansen anges i relation till
effekten av krom. Flera författare [22-24] har kommit fram till att relationen mellan
sammansättning och PRE kan skrivas enligt (1).

PRE = %Cr + 3.3%Mo + 16-20%N (1)

Ekvivalenten (1) ovan visar att kväves effekt på korrosionsresistansen är sexton till
tjugo gånger större än för krom och fem-sex gånger större än för molybden. Lösligheten
av kväve i austenit är relativt hög, på grund av stora oktaederhål i FCC-strukturen [25],
varför kväve särskilt lämpar sig väl för austenitiska rostfria stål [22].
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2.2. Termodynamik

2.2.1. Förutsättningar för nitrering
Vid praktiska nitreringstemperaturer, 400-700°C, finns en drivande kraft för ammoniaks
sönderfall enligt (2). Det bekräftas av Gibbs fria energi för reaktionen vid 600°C [26].

NH3 (g) ⇔ ½N2 (g) + 1½H2 (g) (2)

0
C600

G o∆ = - 46.983 kJ/mol

Sönderfallet av ammoniak i gasfas sker dock långsamt vid dessa temperaturer [8,27]. I
kontakt med metallytor katalyseras reaktionen så att kväve kan lösas in enligt (3) [28].

NH3 (g) ⇔ N + 1½H2 (g) (3)

Jämvikten (3) kan visas som summajämvikten för (2) och (4) där det antas att jämvikt
råder mellan kväve i gasfas och kväve inlöst i metallen.

½N2 (g) ⇔ N (4)

Fugaciteten för kvävgas i jämvikt med metallfasen kan då uttryckas med hjälp av Gibbs
fria energi från (2) som (5).








 ∆
−=

RT
G

exp*
p

p 0

3/2
H

NH½

2

3

2Nf (5)

där ∆G0 = Gibbs fria energi för reaktionen (J*mol-1)
R = gaskonstant (J*mol-1*K-1)
T = temperatur (K)

½
2Nf = fugacitet (atm½)

pi = partialtryck av komponent i från den rådande jämvikten (3)

Förhållandet mellan ammoniak och vätgas kan uttryckas med hjälp av gasens
nitreringspotential som är definierad enligt (6) [27].

( ) 2/3
H

NH
N

2

3

p

p
r ≡ (6)

Nitreringspotentialen i gasen avgör därmed aktiviteten av kväve i legeringen vid
jämvikt. Vid jämvikt är den kemiska potentialen för kväve lika i gasfas och metall.
Fugaciteten är partialtrycket för gasen om den är att betrakta som en ideal gas.
Fugaciteten av kvävgas kan därmed uttryckas genom följande samband:
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N
(2)2/1

N rK
2

∗=f (7)

där K(2) = jämviktskonstanten för (2) uttryckt i partialtryck

Om aktiviteten för kväve i metallfasen i (3) definieras utifrån standardtillståndet 1 atm
ren kvävgas kan sambandet mellan fugacitet och aktivitet betecknas enligt (8).

( )1/20
N

2/1
N

N

2

2

p
a

f
= (8)

där 0
N 2

p = referenstillstånd kvävgas 1 atm

Kväveaktivitet i legeringen vid jämvikt med gasfas, enligt (3), leder till att legeringen
hamnar i ett metastabilt tillstånd med avseende på kväve [29,30]. Därmed finns
förutsättningar för bildandet av järnnitrid, (γ´- och ε-fas) [31]. De olika faser som bildas
vid olika förhållanden av %NH3 i H2, nitreringspotential (6), kväveaktivitet i metallen
och jämviktstryck i gasfas (fugacitet) vid olika temperaturer åskådliggörs med så
kallade Lehrerdiagram, figur 2.2.1 och 2.2.2 De olika faserna representeras av:

α = Ferrit (BCC)
γ = Austenit (FCC)
γ´= Fe4N1-x

ε = Fe2N1-z

Figur 2.2.1. Lehrerdiagram för Fe-N-system. Källa: [27].
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Figur 2.2.2. Lehrerdiagram för Fe-N-system. Källa [27].

De höga kväveaktiviteterna i legeringen leder till en stor drivande kraft för
kvävgasdesorption enligt:

N ⇒ ½N2 (g) (9)

Hastigheten för reaktion (9) är dock kraftigt begränsad vid temperaturer under 550°C
[28,29], (se kapitel 2.3 om kinetik). Därmed kan den höga kvävehalten i materialet
bevaras.

2.2.2. Järns kväveupptag

Figur 2.2.3. Löslighet av kväve i järn vid 1 atm. Källa: [31].
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Figur 2.2.2 visar att järnnitridbildning och kvävelöslighet gynnas av ökad temperatur
och nitreringspotential. För att bilda järnnitrider krävs det minst, som Lehrerdiagrammet
visar, en nitreringspotential på 0.12 vilket motsvarar 10% ammoniak i gasblandningen.
Lösligheten av kväve i järn vid 1 atm N2 visas i figur 2.2.3 [31]. Det är tydligt att
lösligheten i austenit vida överstiger den i ferrit. Järn har rymdcentrerad kubisk struktur
även vid höga temperaturer vilket i figuren visas som δ-fas. Inlösningen av kväve i ferrit
och δ-fas är endoterm och gynnas därmed av ökad temperatur medan inlösningen i
austenit är exoterm [32].

Fasdiagrammet för järn-kväve visas i figur 2.2.4.

Figur 2.2.4. Fasdiagram över Fe-N-systemet. Källa: [33].

Den teoretiska mängd kväve som de olika faserna kan innehålla har beräknats av
Mittemeijer och Somers [27] enligt tabell 2.2.1 och 2.2.2. Den första tabellen beskriver
en standardnitreringspotential som uttrycker jämviktsvillkoren för nitrering med en
ammoniak-väteblandning. Den andra tabellen beskriver sedan de slutliga uttrycken för
beräkning av mängd kväve i materialet.

Fas ln rN,0

α-Fe
T

9096
11.56 +−

γ´-Fe4N1-x

T
106.35

12.5
3×

+−

ε-Fe2N1-z

T
103.59

4.92
3×

+−

Tabell 2.2.1.  Beräkning av standardpotential för nitrering med ammoniak, rN,0.
T är temperaturen i Kelvin. Källa: [27].
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−







 ×
−−

N,0

N

N

N,0
3

r
r

r

r

T
107.56

2.98exp
4
1

4
1

ε-Fe2N1-z











−×−










−×− −−

N,0

N3

N,0

N3

r
r

26.9exp1095.3
r
r

2.57exp1065.9
2
1

Tabell 2.2.2. Beräkning av molbråk inlöst kväve som järnnitrid och inlöst i matrix., yN.
T är temperaturen i Kelvin. rN är aktuell nitreringspotential enligt (17) och rN,0 är en
standardpotential för nitrering enligt tabell 2.2.1. Källa: [27].

2.2.3. Kroms inverkan på kväveupptaget
Genom att tillsätta en legeringsmetall med högre affinitet till kväve än järn bildas
förstås nitrider lättare. Exempel på legeringsmetaller med hög kväveaffinitet är titan,
krom och molybden. Vid närvaro av krom bildas vid nitrering med ammoniak CrN som
återfinns som submikroskopiska partiklar i materialet [34,35].

I figur 2.2.5 visas ett Lehrerdiagram för järn innehållande 7% krom En skillnad mellan
Lehrerdiagrammet i figur 2.2.2 och detta är x-axeln som i det här fallet återger trycket
av ammoniak relativt ett konstant vätgastryck av 0.91 atm. I det föregående
Lehrerdiagrammet återges nitreringspotentialen enligt (6) på x-axeln.

Figur 2.2.5. Lehrerdiagram för järn med 7% krom.
Beräknat i ThermoCalc av Liu Libin, [36] Institutet
för metallforskning.
HCP = ε.
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Krom sänker aktiviteten av kväve i legeringen och ökar därmed lösligheten [37].
Effekten av detta visas i figur 2.2.6 [22]. Figuren är inriktad på austenitfasen och
högtemperaturferriten. Det är dock inte orimligt att anta att en extrapolering av
högtemperaturferritens inlösning ger en fingervisning av lågtemperaturferritens
kvävelöslighet. För kromhalter över 8% är lösligheten av kväve i austenitmatrisen högre
än i smältan.

Figur 2.2.6 Löslighet av kväve i järnmatrisen med
olika kromhalter. Källa: [22].

2.2.4. Oxidation
Oxidation av järn gynnas av låga temperaturer. Det åskådliggörs i figur 2.2.7 [38] där
järn-syre- systemet är uppritat som funktion av temperatur och halt vattenånga i vätgas.
Som synes i figuren oxideras järn vid väldigt låga syrepotentialer vid temperaturer
under 200°C. Då krom finns närvarande oxideras legeringen ännu lättare.
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Figur 2.2.7. Fe-O-systemet som funktion av temperatur och halt
vattenånga. Källa: [38].

Oxidationsbetingelserna ovan leder till att ytorna för såväl gasatomiserat pulver som för
solida bleck är oxiderade före nitrering med ammoniak. Sammansättningen av
oxidskiktet för en legering av järn och krom består rimligtvis av järnoxid (Fe3O4),
kromoxid (Cr2O3) samt blandoxider, (spineller, Cr2FeO4).

Vid praktiska nitreringstemperaturer bör järnoxider reduceras relativ snabbt vid närvaro
av vätgas vilket jämviktskonstanten för järnoxidreduktionen (10) [26] och figur 2.2.7
bekräftar. Däremot är inte betingelserna för reduktion av kromoxid gynnsamma vid
samma temperatur vilket visas av jämvikten (11) vid 600°C [26].

FeO + H2 (g) ⇔ Fe + H2O (g) (10)

C600
K o = 3.5 * 10-1

1/3 Cr2O3 + H2 (g) ⇔ 2/3 Cr + H2O (g) (11)

C600
K o = 6.8 * 10-7
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Då ammoniak finns närvarande ändras däremot förutsättningarna. Den höga
nitreringspotentialen ger möjlighet att nitrera även kromoxider. I figur 2.2.8 är
oxidationsförloppet för samma processbetingelser som i Lehrerdiagrammet 2.2.5
tidigare i kapitlet uppritat. Kromoxider bör enligt figuren nitreras under 1000 ppm
vattenånga i processgasen. I beräkningen har antagits att partialtrycket (fugaciteten) av
kvävgas motsvarar aktiviteten av kväve på metallytan enligt jämviktsekvationen (5) vid
600°C.

Figur 2.2.8. Oxidbildning för järn innehållande 7% Cr vid
600°C. Källa: [36].
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2.3. Kinetik
Som tidigare nämnts i kapitlet 2.2 om termodynamik så katalyseras ammoniaks
sönderfall av metallytan. Därmed är reaktionen (3) nedan ett typiskt exempel på
interaktionen mellan gas och fast fas.

NH3 (g) ⇔ N + 1½H2 (g) (3)

Vid den här typen av gas-fastfasreaktioner måste fyra huvudsteg tas i beaktande [39].
Huvudstegen finns också schematiskt illustrerade i figur 2.3.1.

1. Masstransport av ammoniak i gasfas till reaktionsytan.

2. Ytreaktion som i sin tur kan delas upp i följande huvuddelsteg.
• Adsorption av ammoniak på reaktionsytan.
• Kemisk reaktion.
• Desorption av vätgas från reaktionsytan.

3. Diffusion av kväve in i metallpartikeln.

4. Masstransport av vätgas från reaktionsytan till gasfasens bulk.

Figur 2.3.1. Huvudsteg i gas-fastfasreaktion.

Av dessa fyra steg kan var och ett vara hastighetsbestämmande eller en kombination av
dessa [39,40].

2.3.1. Masstransport i gasfas
Masstransporten i gasfas består i det här fallet av ammoniaktransport till reaktionsytan
och vätgastransport från reaktionsytan. Dessutom transporteras en viss mängd kvävgas
då kvävgasdesorption blir aktuell (se delkapitel 2.3.2 om ytreaktion).

1
2

3 4
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Masstransporten eller fluxet för vätes transport från reaktionsytan till gasbulken kan
beskrivas enligt ekvation (12) [40]:

( )g,Hs,HmH 222
CC*hn −=& (12)

där 
2Hn& = vätgasflux (mol*m-2*s-1)

hm = masstransportskoefficient (m*s-1)
s,H2

C = koncentration av vätgas på ytan (mol*m-3)

g,H2
C = koncentration av vätgas i gasbulken (mol*m-3)

Då även ammoniak transporteras samtidigt som vätet i gasfasen måste den så kallade
dubbeltransporten tas i beaktande. Bird m fl. [41] kom fram till följande ekvation som
för väte kan uttryckas enligt (13):

( ) ( )
322222 NHHs,Hg,Hs,HmH nn*XCC*hn &&&&& ++−= (13)

där 
3NHn& = ammoniakflux (mol*m-2*s-1)

s,H2
X = molfraktion av vätgas på reaktionsytan

Vid ekvimolekylära betingelser är den högra termen i ekvation (13) lika med noll, vilket
dock inte gäller i fallet med ammoniak och vätgas.

2.3.2. Ytreaktion

2.3.2.1. Nitrering
Ytreaktionen kan som sagt sägas bestå av tre delar. Adsorption, kemisk reaktion och
desorption. Grabke [28] studerade ytreaktionen för nitrering med en ammoniak-
väteblandning på tunn folie av α-järn vid temperatur mellan 300°C och 500°C. För
nitrering vid dessa betingelser föreslog Grabke följande reaktionsmekanism där
ammoniak sönderfaller via en rad intermediära adsorptionsprodukter som bildas på
metallytan:

NH3 (g) ⇒ NH3 (ad) (14)
NH3 (ad) ⇒ NH2 (ad) + H (ad) (15)
NH2 (ad) ⇒ NH (ad) + H (ad) (16)
NH (ad) ⇒ N (ad) + H (ad) (17)
N (ad) ⇒  N (18)

Vätes desorption från metallytan antas ske enligt:

2H (ad) ⇒ H2 (ad) (19)
H2 (ad) ⇒ H2 (g) (20)
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Grabke[28] visade vidare att vid låga partialtryck av väte och låga temperaturer är
reaktion (15) hastighetsbestämmande för ytreaktionen medan reaktionen vid högre
vätetryck styrs av reaktion (16). Samma slutsats kom Pulkinnen [29] fram till som
visade att reaktion (15) är hastighetsbestämmande vid lägre partialtryck av väte än 0.4
bar vid 507°C. Med dessa fakta tecknade då Grabke en hastighetsekvation för systemet
(21).

( )
x/2
HNx2/x-3

H

NH
´xx 2

2

3 p*c*k-
p

p
kr ∗′= (21)

där rx = reaktionshastighet (mol s-1 m-2)
k´x = hastighetskonstant för nitrering
kx = hastighetskonstant för denitrering
cN = koncentration av kväve löst i fast fas (mol m-3)
pj = partialtryck av respektive gas
x = 3 då (15) är hastighetsbestämmande
x = 2 då (16) är hastighetsbestämmande

2.3.2.2. Kvävgasdesorption
De höga kväveaktiviteter som skapas vid nitrering med ammoniak leder till en stor
drivande kraft för kvävgasdesorption enligt (9) såsom beskrivits under kapitlet 2.2 om
termodynamik.

N ⇒ ½N2 (g) (9)

Vid temperaturer under 550°C är reaktionen kraftigt begränsad på grund av en hög
aktiveringsenergi [1,3]. Grabke [28] antar att kvävgasdesorptionen följer
reaktionsordningen nedan:

N ⇒ N (ad) (22)
2N (ad) ⇒ N2 (ad) (23)
N2 (ad) ⇒ N2 (g) (24)

Den fysikaliska desorptionen av N2 enligt (24) har en relativt låg aktiveringsenergi
jämfört med den totala desorptionen. Därmed drar Grabke [28,30] slutsatsen att det
hastighetsbestämmande steget är sammanslagningen av de två kväveatomerna (23).

Efter studier av järnfolie vid temperaturer över 550°C med AES (Auger electon
spectroscopy) tillsammans med kinetiska studier föreslår Grabke [30] en mekanism för
kvävgasdesorption från metallytan. Grabke utgår från att det finns två möjliga
adsorptionssäten för kväveatomer på α-järn. Det ena sätet är i en central position mellan
järnatomerna i BCC-strukturens fyra hörn. Det andra sätet är på toppen av en järnatom.
Med hjälp av ett Langmuiruttryck kan andelen besatta centrala säten beskrivas enligt
(25) [30]. Ekvation (25) beskriver med andra ordalag jämvikten mellan adsorberade
kväveatomer i centrala säten och lösta kväveatomer.
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N

N

a*K1

a*K

+
=θ (25)

där K = jämviktskonstant för (9)
aN = aktivitet inlöst kväve

Kvävgasdesorption kan ske om en kväveatom i en central position kommer i kontakt
med en kväveatom som sitter på en angränsande järnatom, se figur 2.3.2. Ekvation (26)
uttrycker den allmängiltiga ekvationen för kvävgasdesorption med antagandet att
ytkoncentrationen av kväveatomer på toppen av järnatomerna är låg och proportionell
mot aktiviteten av kväve i materialet.

Figur 2.3.2. Schematisk bild av kvävgasdesorption från α-järn.

2N
NN

2
N

x p*
a*K1

1
*k

a*K1
a*K

*kr
+

−
+

′= (26)

Vid låga aktiviteter av inlöst kväve i materialet kan ekvation (26) reduceras till (27)
genom att nämnaren i (26) går mot ett.

2N
2
Nx p*k-a*kr ′= (27)

där pN = partialtryck av kvävgas i gasbulken (atm)
aN= aktivitet av löst kväve

Fe

FeFe

Fe

N

N

NN
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2.3.2.3. Syres inverkan på ammoniaknitrering
Grabke [42] visar i sin studie att nitreringshastigheten vid nitrering med kvävgas på
folie av rent α-järn abrupt minskar vid en viss syrepotential beroende på
nitreringstemperatur, figur 2.3.3. Samma effekt kan också ses vid närvaro av svavel
[30]. Däremot visar Grabke och Hörz [43] i en annan studie att ammoniakdesorption
inte påverkas lika negativt av svavelföroreningar som kvävgasdesorption. Det antar
Grabke [30] beror på att syre och svavel sätter sig på den centrala positionen mellan
fyra järnatomer i BCC-strukturen som illustreras i figur 2.3.2, vilket bekräftas av syres
högre affinitet till elektronerna i det central adsorptionssätet jämfört med kväve [44].
Adsorption av ammoniak sker uteslutande på positionen på toppen av järnatomen och är
därmed inte beroende av den centrala positionen, vilket desorption av kvävgas är [30].

Närvaro av syre eller svavel minskar alltså antal tillgängliga centrala adsorptionssäten
varpå desorptions eller adsorptionshastigheten minskar. Om syre då undertrycker
kvävgasdesorption utan att påverka adsorptionsreaktionen med ammoniak skulle
nitreringshastigheten kunna ökas vid närvaro av måttliga syrepotentialer vid
temperaturer och kväveaktiviteter som normalt gynnar kvävgasdesorption utan syres
närvaro.

Vid närvaro av vätgas föreligger syret vid aktuella temperaturer nästan uteslutande som
vattenånga. I ytterligare en studie visar Grabke [45] att adsorption av syre från
vattenånga på α-järn förbrukar tre adsorptionssäten, (28).

3 ⊗ + H2O (g) ⇒ O (ad) + H2 (g) (28)

Figur 2.3.3. Nitreringshastighet med kvävgas som funktion av
syrepotential. Källa: [42]
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Nitreringen i figur 2.3.3 är utförd på folie av rent järn med kvävgas. Vid de
syrepotentialer som krävs för att minska adsorptions eller desorptionshastigheten
oxideras krom om det finns närvarande i legeringen vilket visas i figur 2.2.8 under
kapitlet 2.2 om termodynamik. Ett material innehållande 7% krom oxideras vid närvaro
av ungefär 1000 ppm enligt figur 2.2.8. Om kvävgasdesorption därmed kan begränsas
med hjälp av förhöjda syrepotentialer under ammoniaknitrering utan att oxidera krom är
osäkert.

2.3.3. Diffusion
Diffusion i α-järn beskrivs av Fick´s andra lag [46] som i sfäriska koordinater har
följande utseende (28) [47].
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där DAB = diffusionskoefficient
cN = koncentration av kväve vid radien r
t = tid för diffusion

Masstransporten eller fluxet kan då enkelt beskrivas i varje punkt som [46]:

JN = k*(Ceq – Cr) (29)

där JN = masstransport (mol s-1 m-2)
k = hastighetskonstant
Ceq = jämviktskoncentrationen av kväve i järnpartikeln
Cr = aktuell koncentration av kväve vid bestämd radie

Diffusionsmotståndet blir av allt större betydelse för nitreringshastigheten vid slutskedet
av nitreringen då nitreringshastigheten avtar enligt en parabolisk kurva.
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3. Experimentellt

3.1. Nitrering av pulver

3.1.1. Termogravimetrisk utrustning
Syftet med den gravimetriska metoden är att studera viktsförändringen hos ett prov
under önskad reaktion. På så sätt kan exempelvis den momentana reaktionshastigheten
bestämmas. I det här fallet används en termogravimetrisk utrustning: SETARAM
TAG24.

Figur 3.1.1. Illustration av de vitala delarna i en SETARAM TAG24 termogravimetrisk
utrustning

Carrier gas inlet

Auxiliary gas inletAuxiliary gas inlet

Gas outlet

Thermocouples

Graphite furnace

Experimental
furnace

Powder sample

Beam balance

Quartz wire

Weight registration

Reference
furnace
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Den gravimetriska utrustningen, vars vitala delar finns illustrerad i figur 3.1.1, består av
två grafitugnar med inneslutna aluminiumoxidrör som reaktionskammare. I det ena
ugnsröret finns ett inert referensprov placerat och i det andra det önskade provet. De två
proven hänger i kvartstrådar från en balansvåg som med hjälp av en dator kontinuerligt
registrerar provets viktsförändring ner till 1 µg. Temperaturen styrs och kontrolleras
med hjälp av de två termoelement som finns placerade i respektive ugnskammare i
absolut närhet till provet.

För att säkerhetsställa reaktionsmiljön kan ugnen försättas i vakuum (10 mbar) för att
avlägsna eventuell luft. De önskade gaserna förs in via de två gasinloppen som i figuren
är märkta med carrier gas respektive auxiliary gas. Carrier gas används för icke
korrosiva gaser medan auxiliary gas är lämpligt för korrosiva gaser då gasen inte
passerar vågmekanismen. Under försöken i det här arbetet styrs gasblandningen av
massflödesmätare. För en mer utförlig beskrivning av den termogravimetriska tekniken
hänvisas till [40,48,49]

3.1.2. Utförande
Vid samtliga försök vid nitrering av ett gasatomiserat pulver har en försökslegering
innehållande 93% järn och 7% krom använts. Legeringen har för ett tidigare arbete [1]
framställts av järnsvamp från Höganäs (Fe = 99.2%, C = 0.01%, S = 0.005%) samt
krommetall (Cr = 99.6%, C = 0.010%, S = 0.004%) genom att smälta 10 kg av
materialet i en Al2O3-degel och atomisera smältan i kvävgas. Efter atomisering
innehåller materialet 0,011% kväve och 0,045% syre enligt analys.

Den specifika ytan (m2/ m3) är av stor betydelse för den relativa viktsuppgången (kg/
kg*s) under nitreringen. Genom att välja ut en snäv fraktion underlättas utvärderingen
av försöksdata. Partiklar med en diameter av ca 180 µm skiljdes ut genom att endast
använda de korn som fastnat i en 180 µm-sikt.

Det totala gasflödet under försöken var 200 ml/ min och den initiala provvikten 50 ±
1mg. Gasflödet ska vara så pass stort att nitreringsmiljön över pulverbädden förblir
konstant under hela försöket. Den lilla provvikten sörjer för en god kontakt mellan
partiklar och gas då det i praktiken enbart är ett monolager av partiklar i degeln.
Gaserna som användes var ammoniak (AGA 6.0: > 99.99990 NH3) och 91% vätgas
(>99.99990 H2).

I de försök en syrepotential ska tillföras gasen bubblade en delström av vätgasen genom
en tempererad saltlösning av LiBr*2H2O. Syrepotentialen kan då regleras genom att
variera vattenbadets temperatur.
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För att minska variationerna så mycket som möjligt utfördes alla nitreringar enligt
samma rutin i den termogravimetriska utrustningen:

- Provpreparering Pulver vägs upp och placeras i en degel av Al2O3.
Degeln monteras i ugnen.

- Vakuumpumpning För att inget syre eller andra föroreningar ska finnas kvar i
reaktionszonen vakuumpumpas utrustningen ner till 10 Pa
tre gånger före försöket. Mellan varje pumpning fylls
kammaren med vätgas.

- Gasblandning Efter sista vakuumpumpningen fylls reaktionskammaren
med vätgas inklusive eventuell pålagd fukt. Då kammaren är
fylld tillsätts önskad gasblandning som får strömma genom
kammaren ytterligare under en timme för att uppnå konstant
nitreringsmiljö.

- Upphettning Ugnen värms upp till önskad temperatur.

- Mätning Viktsförändringen börjar loggas då ugnen nått önskad
temperatur.

- Kylning Då nitreringen pågått önskad tid kyls ugnen ned med samma
gasblandning som använts i försöket tills temperaturen
understiger 50°C. Därefter tas provet ut.

3.2. Nitrering av bleck

3.2.1. Försöksutrustning

3.2.1.1. Laser
Institutet för metallforskning förfogar över en Nd:YAG laser, Q-switchad Brilliant 10
från Quantel, se figur 3.2.1. Lasern ger möjlighet att utsätta en yta för extremt korta
pulser av IR-ljus. De korta ljuspulserna ger stora effekter på ytan utan djupverkan.
Förutom ablering erhålls också en kemisk förändring då ursprungliga ytoxider
avlägsnas. Ytans påverkan av lasern visas i figur 3.2.2 där ytprofilerna visas med hjälp
av vitljusinterferometri [50] för ett laserbehandlat respektive obehandlat rostfritt
material [51]. Höjdskillnaderna på ytorna visas med hjälp av en färgskala. De gula
områdena visar att den laserablerade ytan har större nivåskillnader än den obehandlade
ytan.
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Figur 3.2.1. Nd:YAG laser, Q-switchad Brilliant 10 från Quantel.

Figur 3.2.2. Ytprofiler med vitljusinterferometri för obehandlat respektive laserbehandlat rostfritt
material Källa: [51].

3.2.1.2. Kvartsugn
Som namnet antyder löper ett kvartsrör genom kvartsugnen. Kvarts förblir opåverkat
vid ammoniakbehandling varför det lämpar sig väl för nitreringsförsök. Röret är 30
millimeter i diameter och passerar en tio centimeter lång värmezon i ugnens mitt.
Temperaturen styrs via en temperaturstyrningsenhet placerad under ugnskroppen. För
att säkerhetsställa temperaturen i nitreringszonen är uppställningen utrustad med ett
extra termoelement till vilket ett skepp är fastsatt där försöksämnena placeras.
Nitreringsmiljön kontrolleras med en massflödesmätare för önskade gaser.
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Ammoniakåtgången vid nitrering kontrolleras med en ammoniakanalysator som den
utgående gasen får passera innan den facklas.

Figur 3.2.3 visar den kompletta försöksuppställningen för nitrering i kvartsugn.

Figur 3.2.3 Försöksuppställning för nitrering i kvartsugn.
1. Ammoniakanalysator
2. Termoelement
3. Kvartsrör
4. Han sprang omänskligt snabbt för att vara en häst [62]
5. Temperaturstyrning
6. Massflödesmätare
7. Fackla för utgående gas
8. Ammoniak
9. Kvävgas
10. Vätgas
11. PID-regulator för gasflödesstyrning

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114
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3.2.1.3. GD-OES
Glow Discharge Optical Emission Spectrometry är ett ytanalysverktyg där ett fast
material analyseras lager för lager genom successiv avverkning av ytan under reducerat
tryck [52,53].

Då en gas, vanligen argon, utsätts för hög spänning sker ett elektriskt sönderfall av
gasen, plasmabildning [53]. Plasmat befinner sig mellan provet och en laddningskälla,
(glimurladdningslampa [52]). Den elektriskt nedbrutna gasen innehåller positiva joner
som kolliderar med provet som har en negativ potential [52]. Detta ger upphov till att
atomer ur provet sputtras bort från ytan och kan analyseras.

De bortetsade atomerna från provytan exciteras i plasmat varför ytans sammansättning
kan analyseras med hjälp av spektrometriska metoder. Principen för de mest
förekommande instrumenten finns illustrerad i figur 3.2.4. Varje ämne ger upphov till
ett specifikt spektrum av ljus som leds in via en ingångsspalt till en Rowland circle. I
ingångsspaltens riktning finns ett spridningsgitter där ljuset delas upp. Genom att välja
en spektrallinje för varje ämne och placera ut en fotomultiplikator vid den position
linjen faller kan intensiteten för de sökta ämnena detekteras [52-54].

Figur 3.2.4. Principskiss över ett GD-OES-instrument. Källa: [53].

Beskrivningen av tekniken för GD-OES ovan är mycket förenklad. Nämnas bör att de
detekterade intensiteterna för de olika spektrallinjerna inte är direkt proportionella mot
koncentrationerna i materialet. Detta då sputtringshastigheterna är olika för olika
material. Halterna i materialet kan dock beräknas fram genom olika tekniker. Detta
finns utförligt beskrivet i [54].
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3.2.2. Utförande
För att undvika bildning av järnnitrid, enligt Lehrerdiagram [27], användes en
gasblandning av 9% ammoniak (AGA 6.0: > 99.99990 NH3) och 91% vätgas
(>99.99990 H2) under hela försöket. Det totala gasflödet var under nitrering i kvartsugn
2000 ml/ min. Nivån valdes med avsikt att gasbulken skulle vara av konstant
sammansättning genom hela nitreringen.

Försöket utfördes enligt det följande schemat:

- Provpreparering Sex bleck med tjockleken 3 mm av vardera material, 7%
krom respektive 20% krom, polerades på båda sidor ner till 1
µm för att få en homogen yta. Ytorna märktes sedan med 1a
– 12b.

- Laserbehandling Före laserbehandling tvättades blecken i aceton och sköljdes
av med etanol för att få bort eventuella fettfläckar.
Laserbehandlingen utfördes på ena sidan av samtliga bleck i
IM:s kortpulsade laser. Lasern opererades i 10 Hz med 50
pulser om vardera 0.7 joule per nedslag. Ljusstrålens
diameter är ca 8 mm varför det krävdes två parallella spår för
att skapa en yta tillräckligt stor för att kunna behandlas i GD-
OES.

- Montering av bleck  Blecken monterades på högkant i ett skepp bundet till ett
termoelement enligt figur 3.2.5 nedan. Genom denna
anordning är det möjligt att snabbt dra proven in och ut ur
värmezonen utan att förändra nitreringsmiljön.

Figur 3.2.5. Princip för montering av bleck till kvartsugn.

bleck

termoelement skepp
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- Behandling i kvartsugn Kvartsugnen värmdes upp till nitreringstemperatur,
och skeppet med blecken placerades i ugnen. För att
säkerhetsställa miljön spolades den aktuella gasblandningen
genom ugnen under 15 minuter innan blecken fördes in i
värmezonen.

I de fall förreduktion var aktuellt utfördes de vid samma
temperatur som nitreringstemperaturen under trettio minuter
i ren vätgas.

Blecken nitrerades i den bestämda miljön under sextio
minuter varefter proven snabbt drogs ut ur värmezon. Under
hela svalningsförloppet spolades den bestämda
gasblandningen runt blecken för att undvika oönskad
oxidation.

- GD-OES Samtliga bleck skickades till Sandvik Steel där GD-OES-
analys utfördes på samtliga ytor med avseende på krom, järn
kväve och syre.
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4. Försöksplanering

4.1. Nitrering av pulver

4.1.1. Nitrering vid låga nitreringspotentialer

4.1.1.1. Parameterval
Vid försöken med låga nitreringspotentialer har huvudmålet varit att undersöka
syrepotentialens inverkan på nitreringshastigheten vid nitrering utan järnnitridbildning.
För att uppfylla detta har följande parametrar valts för försöksserien:

- Gasblandning Nitreringen utförs med en gasblandning bestående av 9%
NH3 och 91% H2. Lehrerdiagrammet [27] under kapitlet om
termodynamik visar att det är under gränsen för
järnnitridbildning. Kvävet löser huvudsakligen in sig som
submikroskopiska CrN-utskiljningar.

- Temperatur Flera författare har visat att kvävgasdesorption är kraftigt
begränsad vid temperaturer under 550°C [28,29]. För att
säkerhetsställa att kvävgasdesorption sker väljs
försökstemperaturen till 600°C.

- Syrepotential Försök utförs med och utan tillsatt syrepotential. Enligt
beräkningar i Thermocalc [36] oxideras krom vid ca 1000
ppm vattenånga i gasen vid rådande nitreringsmiljö. Då
gasen fuktats har syrepotentialen valts till 94 ppm H2O ,
vilket innebär att ingen oönskad oxidation bör ske.

4.1.1.2. Försöksplan
I tabell 4.1.1 finns försöksplanen redovisad. Totalt utfördes fem nitreringsförsök under
två veckors tid. På två av proven utfördes syreanalys med XRF hos Erasteel. Två av
försöken är referensförsök där ingen syrepotential är pålagd. Vid två av försöken har en
syrepotential pålagts direkt från nitreringens start. Vid det sista försöket fuktades gasen
först då nitreringen nått jämvikt.

Försök Datum Miljö Kemisk analys
1 010202 Nitrering 9% NH3/ 91% H2 600°C X
2 010212 Nitrering 9% NH3/ 91% H2 600°C
3 010205 Nitrering 9% NH3/ 91% H2 med 94 ppm H2O från

start
X

4 010208 Nitrering 9% NH3/ 91% H2 med 94 ppm H2O från
start

5 010213 Nitrering 9% NH3/ 91% H2. 94 ppm H2O tillsatt
vid jämvikt

Tabell 4.1.1. Försöksplan för försöket ”Nitrering vid låga nitreringspotentialer”.
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4.1.2. Nitrering vid höga nitreringspotentialer

4.1.2.1. Parameterval
Försöken med höga nitreringspotentialer syftar till att undersöka en tillsatt
syrepotentials inverkan på nitreringshastigheten vid ammoniakhalter som leder till
järnnitridbildning. Dessutom undersöks vätgasglödgning och förnitrering som
förbehandlingsmetoder. Vid försöken har följande parametrar valts:

- Gasblandning Nitreringen utförs med en gasblandning bestående av 40%
NH3 och 60% H2. Lehrerdiagrammet [27] under kapitlet om
termodynamik visar att järnnitrider av γ´-typ bildas. Då krom
finns närvarande kommer också CrN att bildas.

- Temperatur Temperaturerna 500°C och 550°C används. 500°C
representerar förhållanden då kvävgasdesorption förväntas
vara låg. Vid 550°C förväntas kvävgasdesorptionens
betydelse vara större, se kapitel 2.2 om termodynamik.

- Förbehandlingar Två typer av förbehandlingar undersöks. Vätgasglödgning
(ytreduktion med vätgas) görs med torr vätgas under trettio
minuter vid nitreringstemperatur. Tidigare försök vid IM har
givit indikationer på att vätgasreduktion kan inverka negativt
på nitreringskinetiken.

Förnitrering av pulvret utförs under trettio minuter med en
gasblandning bestående av 10% NH3 och 90% H2 vid vald
temperatur. Vid förnitreringen bildas enbart kromnitrider.
Förnitrering har vid tidigare studier vid IM indikerat ge
positiva effekter för fortsatt nitrering.

- Återoxidation Effekten av att återoxidera förbehandlade prover, enligt
stycket ovan, i luft vid rumstemperatur studeras också. Detta
görs för att eventuellt kunna dra slutsatser om betydelsen av
ytlig järnoxid.

- Syrepotential Syrepotentialer motsvarande 94 ppm, respektive 200 ppm
H2O tillsätts nitreringsgasen för de båda temperaturerna.
Syrepotentialen är vald i hopp om att undvika oxidation av
metallpulvret.
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4.1.2.2. Försöksplan
Under tre veckor har tio försök utförts där vätgasreduktion, förnitrering och tillsatt
syrepotential varierats enligt försöksplanen i tabell 4.1.2 nedan. Fem av proverna har
skickats till Uddeholm Tooling för syreanalys.

Försök Datum Miljö Kemisk analys
1 010521 Nitrering 40% NH3/ 60% H2, 500°C X
2 010525 Nitrering 40% NH3/ 60% H2, 550°C
3 010517 Nitrering 40% NH3/ 60% H2 med 94 ppm H2O,

500°C
X

4 010602 Nitrering 40% NH3/ 60% H2 med 200 ppm H2O,
500°C

X

5 010601 Nitrering 40% NH3/ 60% H2 med 94 ppm H2O,
550°C

6 010516 Reduktion med H2 30 min, Nitrering  40% NH3/
60% H2, 500°C

X

7 010522 Reduktion med H2 30 min, Återoxidation i luft 1h,
Nitrering 40% NH3/ 60% H2, 500°C

8 010524 Reduktion med H2 30 min, Nitrering 40% NH3/
60% H2, 550°C

9 010528 Förnitrering 10% NH3/ 90% H2 30 min, Nitrering
40% NH3/ 60% H2, 500°C

X

10 010530 Förnitrering 10% NH3/ 90% H2 30 min,
Återoxidation i luft 1h, Nitrering 40% NH3/ 60%
H2, 500°C

Tabell 4.1.2. Försöksplan för försöket ”Nitrering vid höga nitreringspotentialer”.

4.2. Nitrering av bleck

4.2.1. Parameterval
För försöken med laserbehandlade bleck varierades fyra parametrar med syftet att
studera effekten av laserbehandlingen samt dess samspel med övriga faktorer.

- Materialval Två material används för att studera krominnehållets
inverkan på nitreringshastigheten. Båda materialen är
försökslegeringar framtagna för experimentella syften
innehållande 7% respektive 20% krom. Ett ökat
krominnehåll har i tidigare studier visat sig inverka negativt
på nitreringshastigheten. Med all sannolikhet beroende på
den kromoxid som bildas på ytan. [8,55,56].
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- Laserbehandling    Laserbehandlingen utförs med den kortpulsiga laser som
beskrivits under kapitlet för försöksutrustning.
Förhoppningen är att laserbehandling ska ge större
reaktionsyta och eventuellt även avlägsna svårnitrerad
ytoxid. Möjligtvis kan metoden ge resultat som liknar
mekanisk påverkan, vilket har visats öka
nitreringshastigheten [55,56].

- Förreduktion Det finns indikationer om att förreduktion med vätgas
passiverar ytan och därmed försämrar villkoren för nitrering.
Om detta gäller och hur laserbehandling påverkas av detta är
okänt.

- Temperatur Två olika nitreringstemperaturer används, 500°C respektive
600°C. Den högre temperaturen gynnar normal sett
nitreringskinetiken. Dock är effekten av laserbehandlingen
vid olika nitreringstemperaturer okänd.
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4.2.2. Försöksplan
Försöken utfördes som ett fullständigt 24- faktorförsök med ytterligare tillägg för
onitrerade referensprov. Det fullständiga faktorförsöket innebär att de fyra variablerna
varieras i två nivåer i alla kombinationer, vilket ger möjlighet att studera försöket
statistiskt. Försöksplanen finns redovisad i tabell 4.2.1. Faktorförsöket ger möjlighet till
att statistiskt utvärdera laserbehandlingens inverkan vid nitrering och samspelen mellan
de andra faktorerna och laserbehandlingen.

Provnr Material Laser-
behandling

Förreduktion/
temperatur

Nitrerings-temperatur GDOES

1a Fe7Cr x x
1b Fe7Cr x
2a Fe7Cr x 600°C x
2b Fe7Cr 600°C x
3a Fe7Cr x 500°C x
3b Fe7Cr 500°C x
4a Fe7Cr x 500°C 500°C x
4b Fe7Cr 500°C 500°C x
5a Fe7Cr x 600°C x
5b Fe7Cr 600°C x
6a Fe7Cr x 600°C 600°C x
6b Fe7Cr 600°C 600°C x
7a Fe20Cr x x
7b Fe20Cr x
8a Fe20Cr x 600°C x
8b Fe20Cr 600°C x
9a Fe20Cr x 500°C x
9b Fe20Cr 500°C x
10a Fe20Cr x 500°C 500°C x
10b Fe20Cr 500°C 500°C x
11a Fe20Cr x 600°C x
11b Fe20Cr 600°C x
12a Fe20Cr x 600 600°C x
12b Fe20Cr 600°C 600°C x
Tabell 4.2.1.  Försöksplan för laserbehandling av bleck.
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5. Resultat

5.1. Nitrering av pulver

5.1.1. Nitrering vid låga nitreringspotentialer
För att utvärdera de termogravimetriska resultaten har viktsförändringen under nitrering
dividerat med den initiala provvikten ritats upp som funktion av nitreringstiden. I figur
5.1.1 finns de två referensförsöken uppritade. Dessa är utförda med torr gas utan
syretillsats och finns med som just referenser vid utvärderandet av varje försök.
Nitreringen har skett med en gasblandning av 9% NH3 och 91% H2 vid 600°C. Vid
dessa förhållanden ska enbart submikroskopisk CrN bildas. För mer information om
parameterval och försöksupplägg hänvisas till kapitel 4 om försöksplanering.

Figur 5.1.1. Termogravimetrisk analys i 9% NH3/ 91% H2. T = 600°C.

De båda försöken sammanfaller väl tills det andra försöket avbryts vid 10 ks. Kurvorna
kan sägas bestå av tre områden. Två områden med relativt konstanta
nitreringshastigheter separerade av en deflektionspunkt vid ca 2 ks, där nitreringen i den
första perioden är snabbast, samt slutligen ett område där hastighetsekvationen är starkt
avtagande. Då provet är fullt nitrerat efter ca 20 ks är relativa viktsökningen nära 0.02.
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Figur 5.1.2. Termogravimetrisk analys i 9% NH3/ 91% H2 med 94 ppm H2O. T = 600°C.

Samma tre zoner, som vid nitrering med torra gaser, kan även urskiljas vid tillsats av en
låg syrepotential, 94 ppm H2O, vilket figur 5.1.2 visar. Deflektionspunkten är dock
mindre markant då nitreringshastigheten i det andra området nu är högre. Detta
illustreras även i figur 5.1.3 där hastighetsfunktionen är uppritad för ett referensförsök
och ett försök med tillsats av H2O.

Det går även att urskilja en nivåskillnad för den maximala inlösningen av kväve.
Inlösningen av kväve är något större för försöken med fuktad gas än för
referensförsöket. Skillnaden är dock väldigt liten.

 Figur 5.1.3. Beräkning av hastighetsfunktionens förändring vid  en termogravimetrisk analys
med 9% NH3 och 91% H2. T = 600°C. Hastighetsuttrycket (r =[1/s]) utgörs av derivatan
för funktionerna i figur 5.1.1 och 5.1.2 och är beräknat genom att använda
viktsförändringen runt varje punkt. Då mätintervallen är relativt korta har
viktsförändringen för varje tidpunkt beräknats mellan ganska många punkter för att
erhålla en så jämn funktion som möjligt. En effekt av detta är att hastighetsfunktionerna
inte får de konstanta nivåer de inledningsvis egentligen har.
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Ur figuren ovan kan reaktionshastigheten för försöket utan tillsats av H2O bestämmas
till ungefär 6*10-7 s-1 för området efter deflektionspunkten. För försöket med
vattentillsats kan hastigheten för samma område bestämmas till 8*10-7 s-1. Figuren visar
också att det paraboliska området inleds tidigare och är kortare. Summan av detta är att
den totala nitreringstiden är något kortare för försöken med fuktad gas än för försöken
med torra gaser.

I tabell 5.1.1 finns syreanalyser, utförda på Erasteel, för de båda försöken i figur 5.1.3.
Syremängden är något högre i försöket där fuktad gas har använts, men skillnaden är så
liten att det inte går att förklara utifrån oxiderande förhållanden. Däremot kan
syreökningen förklaras med att den specifika ytan ökar. Detta beror på att partikelytorna
fragmenteras delvis efter fullständig nitrering [1] och därmed skapas fler
adsorptionssäten för ytsyre.

Försök Datum Miljö Syrehalt (ppm)
1 010202 Referens: 9% NH3, 91% H2 497
3 010205 9% NH3, 91% H2, 94 ppm H2O från start 533
Tabell 5.1.1. Syreanalys efter nitreringsförsök med torr respektive fuktad gas. Syrehalt för det

onitrerade provet är 450 ppm.

Figur 5.1.4 visar resultatet från ett försök med nitrering till maximal kvävehalt med torr
gas. Vid 50 ks har samma syrepotential tillförts som vid de två tidigare försöken.
Försöket resulterar som synes i en oförändrad viktsnivå.

Figur 5.1.4. Termogravimetrisk analys i 9% NH3/ 91% H2 med 94 ppm H2O tillsatt
vid steady-state (50 ks). T = 600°C.
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5.1.2. Nitrering vid höga nitreringspotentialer
Liksom i försöken med låga nitreringspotentialer har viktsförändringen dividerat med
den initiala provvikten ritats upp som funktion av tiden för att studera
nitreringskinetiken. I figur 5.1.5 återges referensförsök för temperaturerna 500°C och
550°C där nitreringen utförts i en miljö bestående av 40% NH3 och 60% H2 i torr gas.
Syftet med referensförsöken är att ge ett jämförande underlag för de för fuktade och
förbehandlade försök. Under dessa förutsättningar bildas förutom CrN även järnnitrid
av γ´-typ.

Figur 5.1.5. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2. T = 500°C respektive 550°C.

I figuren ovan ses den positiva skillnaden för nitrering vid högre temperatur. Både
nitreringshastighet och kväveinlösningen gynnas kraftigt av den ökande temperaturen.

5.1.2.1. Fuktad gas
I figur 5.1.6 och 5.1.7 redovisas nitreringens påverkan av en tillsatt syrepotential vid
temperaturerna 500°C och 550°C. Vid 500°C har 94 respektive 200 ppm H2O tillsatts
nitreringsgasen. Vid 550°C grader har en syrepotential motsvarande 94 ppm tillsatts.

Figur 5.1.6. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2. med tillsatt syrepotential
motsvarande 94 ppm H2O respektive 200 ppm H2O. T = 500°C.
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Figur 5.1.7. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2. med tillsatt syrepotential
motsvarande 94 ppm H2O. T = 550°C.

Nitreringshastigheten förblir inledningsvis opåverkad av en påförd syrepotential av 94
ppm H2O till nitreringsgasen, jämfört med nitrering med torr gas. Då den relativa
viktsökningen nått 0.03 verkar det dock som att den fuktade gasen gynnar fortsatt
nitrering. Då syrepotentialen ökats till 200 ppm H2O blir dock påverkan den motsatta.
Som figuren 5.1.6 visar ökar den relativa vikten snabbare med 200 ppm H2O än med
torr gas. Därefter bromsas nitreringen kraftigt upp vid ∆m/m0 = 0.03. I figur 5.1.8 finns
hastighetsekvationen uppritad, för referensförsöket och försöket med 200 ppm H2O.
Ekvationen är beräknad på samma sätt som för försöken med låga nitreringspotentialer i
föregående kapitel. Den högsta hastigheten kan bestämmas till 4.5*10-3 s-1 för
referensförsöket och till 6.5*10-3 s-1 för det fuktade försöket.

Precis som vid 500°C följer den fuktade gasen, 94 ppm H2O, referensförsöket
inledningsvis vid nitrering vid 550°C, se figur 5.1.7. Effekten där efter blir dock den
motsatta. Istället för att gynna kväveinlösningen påverkas nu inlösningen negativt vid
tillsatt vattenånga.

Figur 5.1.8. Beräkning av hastighetsfunktionens förändring vid  en termogravimetrisk analys
med 40% NH3 och 60% H2., med och utan  fukttillsats, 200 ppm H2O. T = 500°C.
Hastighetsutrrycket är beräknat på samma sätt som i figur 5.1.3.
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5.1.2.2. Förreduktion
För att reducera proven har proven utsatts för torr vätgas under trettio minuter vid den
valda nitreringstemperaturen, 500°C respektive 550°C. Efter reduktionen har provet
kylts ned till rumstemperatur varefter nitreringsgasen påförts och ugnen värmts upp
igen. Vid 500°C har även ett prov återoxiderats luft vid rumstemperatur efter reduktion.
I figur 5.1.9 och 5.1.10 redovisas de aktuella resultaten.

Figur 5.1.9. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2.där ett prov förreducerats i
100% H2 under trettio minuter och ett prov förreducerats för att därefter återoxideras i
luft vid rumstemperatur. T = 500°C.

Figur 5.1.10. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2.där ett prov förreducerats i
100% H2 under trettio minuter. T = 550°C.

Förreduktion med vätgas inverkar negativt på nitreringshastigheten vid såväl 500°C
som vid 550°C. Det stämmer väl med tidigare iakttagelser.
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Vid återoxidation av det reducerade pulvret vid 500°C återfås den inledande
nitreringshastigheten, vilket figur 5.1.9 visar. Nitreringshastigheten avviker dock
negativt efter ∆m/m0 = 0.03 jämfört med referensprovet. Detta sker på ungefär samma
sätt som för den pålagda syrepotentialen vid försöken vid 550°C i föregående avsnitt.

5.1.2.3. Förnitrering
Pulvermaterialet har i förestående försök förnitrerats med 10% NH3 och 90% H2 under
trettio minuter vid 500°C. Mellan nitreringarna har materialet kylts ned till
rumstemperatur under miljöombytet. Då materialet återoxiderats har detta gjorts i luft
vid rumstemperatur. Resultaten återfinns i figur 5.1.11.

Figur 5.1.11. Termogravimetrisk analys i 40% NH3/ 60% H2.där ett prov förnitrerats i
10% NH3/ 90% H2 under trettio minuter. Ett prov har efter förnitrering
återoxiderats i luft vid rumstemperatur. T = 550°C.

I figuren ovan ses de båda förnitrerade proven i jämförelse med referensförsöket. Efter
den inledande perioden med långsam nitreringskinetik vid låg nitreringspotential ökar
hastigheten markant när huvudnitreringen kommer igång vid ca 2 ks. För försöket där
materialet enbart förnitrerats utan efterföljande återoxidation ökar nitreringshastigheten
så mycket att den totala nitreringstiden blir kortare upp till ∆m/m0 = 0.02 – 0.03. För det
återoxiderade försöket ökar också nitreringshastigheten men inte lika kraftigt. Efter
∆m/m0 = 0.03 fortskrider nitreringen mycket långsamt. Det är samma effekt som
erhållits för det återoxiderade provet vid vätgasglödgning i det föregående avsnittet.

I tabell 5.1.2 redovisas syrehalterna från de prov som analyserats vid Uddeholm
Tooling. Analysmetoderna vid Uddeholm och Erasteel skiljer sig åt, vilket skall tas i
beaktande vid jämförelse mellan dessa analyssvar och analyserna i kapitel 5.1.1.
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Försök Datum Miljö Syrehalt (ppm)
1 010521 Nitrering 40% NH3/ 60% H2, 500°C 187
3 010517 Nitrering 40% NH3/ 60% H2 med 94 ppm

H2O, 500°C
308

4 010602 Nitrering 40% NH3/ 60% H2 med 200
ppm H2O, 500°C

100

6 010516 Reduktion med H2 30 min, Nitrering
40% NH3/ 60% H2, 500°C

170

9 010528 Förnitrering 10% NH3/ 90% H2 30 min,
Nitrering 40% NH3/ 60% H2, 500°C

121

Tabell 5.1.2. Syreanalys efter nitreringsförsök med höga nitreringspotentialer.

Tabellen ovan visar genomgående låga syrehalter för de nitrerade proven förutom
möjligtvis det prov som nitrerats med en fukttillsats av 94 ppm H2O vid 500°C. En
visuell bedömning av provet ger dock inga indikationer på att provet skulle vara
onormalt oxiderat vilket brukar avslöjas genom att pulvret fått en mörkare färg.

5.2. Nitrering av bleck
Samtliga bleck har analyserats med hjälp av GD-OES hos Sandvik Steel. För att
utvärdera resultaten har kvävehalten i viktsprocent ritats upp som funktion av
analysdjupet. Genomgående har järnlegeringar med 7% respektive 20% krom använts
under försöksserien. I figur 5.2.1 och 5.2.2 redovisas resultaten för onitrerade bleck av
respektive material som utsatts för reduktion och laserbehandling. Syftet med dessa
prov är att studera den direkta effekten av laserbehandling och förreduktion samt att
utgöra jämförande referenser för nitrerade bleck.

Figur 5.2.1. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för onitrerade
bleck av järn med 7% krom utsatta för laserbehandling och förreduktion
i H2,30 min, 600°C.
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Figur 5.2.2. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för onitrerade
bleck av järn med 20% krom utsatta för laserbehandling och förreduktion
i H2,30 min, 600°C.

Analyserna ovan visar att det finns registrerbara kvävehalter ner till 0.5µm djup. För
materialet innehållande 7% krom finns en tendens till att de laserbehandlade proven
innehåller något mindre kvävehalter vid ett bestämt djup. Samma resultat kan inte
registreras för materialet med 20% krom. Där finns snarare en tendens i ett högre
kvävehalt för blecken som utsatts för förreduktion.

Nitrering av blecken har skett med en gasblandning bestående av 9% NH3 och 91% H2.
Vid dessa förhållanden ska ingen järnnitrid bildas utan nitreringsförloppet styrs av
kromnitridbildningen. I figurerna 5.2.3 och 5.2.4 nedan redovisas resultaten från
nitrering av de båda materialen vid 500°C. Vissa bleck har utsatts för förbehandlingar i
form av laserablering och förreduktion vid 500°C i vätgas.

Figur 5.2.3. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för nitrerade
bleck av järn med 7% krom vid 500°C. Förbehandlingar i form av
laserablering och reduktion i vätgas vid 500°C.
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Figur 5.2.4. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för nitrerade
bleck av järn med 20% krom vid 500°C. Förbehandlingar i form av
laserablering och reduktion i vätgas vid 500°C.

Jämfört med de onitrerade blecken erhålls nu kvävehalter på betydligt större djup för
materialet innehållande 7% krom. Laserbehandling tycks också ha en positiv effekt för
nitreringen (på djup över 0.6µm). Förreduktion efter laser ökar nitreringen ytterligare.

För blecken med högt krominnehåll i figur 5.2.4 syns inte samma tydliga effekt av
laserbehandlingen som vid nitrering av blecken i figur 5.2.3. Kvävehalterna precis vid
ytan är förhöjda jämfört med det onitrerade materialet men djupverkan är inte lika
entydig.

I figurerna 5.2.5 och 5.2.6 finns resultaten från nitrering vid 600°C med i övrigt samma
förhållanden som ovan.

Figur 5.2.5. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för nitrerade
bleck av järn med 7% krom vid 600°C. Förbehandlingar i form av
laserablering och reduktion i vätgas vid 600°C.
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Figur 5.2.6. Kvävehalt i viktsprocent som funktion av nitreringsdjup för nitrerade
bleck av järn med 20% krom vid 600°C. Förbehandlingar i form av
laserablering och reduktion i vätgas vid 600°C.

Laserbehandlingens positiva effekt på djupverkan kan registreras även för nitrering vid
600°C vilket resultaten i figur 5.2.5 vittnar om. Förreduktion tar nu bort laserns positiva
effekt. Kvävenivåerna vid den absoluta ytan är i samma nivå som vid tidigare analyser i
figur 5.2.1 och 5.2.3.

För materialet med högt krominnehåll kan inte någon som helst effekt av
laserbehandling eller förreduktion påvisas. Kvävenivåerna är marginellt högre jämfört
med nivåerna vid nitrering vid 500°C.

I ett försök att direkt påvisa laserbehandlingens effekt för nitreringen utfördes en
statistisk analys i Statgraphics där kvävehalterna vid djupen 0.5µm och 1.0µm användes
som responsvariabler. Effekterna av de fyra variablerna material, nitreringstemperatur,
förreduktion och laserbehandling presenteras i figur 5.2.7 och 5.2.8.
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Figur 5.2.7. Effekterna för de fyra faktorerna material (järn med 7%  respektive 20% krom),
nitreringstemperatur (500°C respektive 600°C), förreduktion i vätgas,
laserablering och dess samspel på kvävehalten vid 0.5µm djup. Den blå linjen
representerar en signifikansnivå på 90%.. Mörkgrön färgstapel visar att faktorvalet ska
vara på hög nivå för hög kvävehalt. Ljusgrön färgstapel visar att faktorvalet ska vara på
låg nivå för hög kvävehalt.

Figur 5.2.8. Effekterna för de fyra faktorerna material (järn med 7%  respektive 20% krom),
nitreringstemperatur (500°C respektive 600°C), förreduktion i vätgas,
laserablering och dess samspel på kvävehalten vid 1.0µm djup. Den blå linjen
representerar en signifikansnivå på 90%.. Mörkgrön färgstapel visar att faktorvalet ska
vara på hög nivå för hög kvävehalt. Ljusgrön färgstapel visar att faktorvalet ska vara på
låg nivå för hög kvävehalt.

Som tidigare visats underlättas nitreringen av en lägre kromhalt. Effekten av
materialvalet är störst vid 0.5µm vilket visas i figur 5.2.7. Ingen effekt är dock
signifikant med 90% säkerhet. Temperatur och laserbehandling har också stor effekt.

Vid 1.0µm är laserbehandlingen av störst betydelse för nitreringen. Med 90%
signifikansnivå är det möjligt att påvisa laserbehandlingens positiva effekt för
nitreringsdjupet. Det är i linje med de observationer som gjorts i de tidigare figurerna
5.2.1-5.2.6.
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6. Diskussion

6.1. Nitrering av pulver

6.1.1. Nitrering vid låga nitreringspotentialer
De erhållna nitreringskurvorna har alla samma generella utseende. De är också i linje
med de tidigare resultat framtagna på IM som Sundström rapporterar [1]. Kurvornas
utseende är typiska för gas-fastfasreaktioner [57] och beskriver hur det
hastighetsbestämmande steget till en början bestäms av ytreaktionen för att sedan mer
och mer påverkas av den inre diffusionen. Ytreaktionens hastighetsbestämmande
kännetecknas av konstanta reaktionshastigheter medan den avtagande hastighet som
inträffar efter ∆m/m0 = 0.015 är ett tecken på att den inre diffusionen är
hastighetsbestämmande.

För samtliga nitreringskurvor i figur 5.1.2 finns en deflektionspunkt vid ∆m/m0 ≈
0.0025 där nitreringshastigheten reduceras. Den har föreslagits bero på begynnande
kvävgasdesorption enligt (9) [1]. Den efterföljande konstanta hastighetsperioden skulle
därmed vara resultatet av de två motverkande reaktionerna (3) och (9).

NH3 (g) ⇔ N + 1½H2 (g) (3)

N ⇒ ½N2 (g) (9)

Deflektionspunktens läge motsvarar därmed den kvävehalt som krävs för att etablera
tillräcklig aktivitet på ytan för att reaktion (9) ska bli av betydelse.

Resultaten från de fuktade försöken visar på en mindre markant deflektionspunkt där
den efterföljande hastighetsperioden är högre för fuktad gas än förr torr gas. Det skulle
kunna tillskrivas syres blockerande effekt på desorptionssätena för kvävgasdesorption
som Grabke [30] redogjort för. Vid nitreringsförsök med kvävgas på bleck av rent järn
visar dock Grabke [42] att mycket högre fukthalter i nitreringsgasen krävs för att
nämnvärt påverka kvävgasdesorption. Att effekten ändå kan påvisas i de här försöken
med endast 94 ppm H2O kan bero på de mycket högre kväveaktiviteter som uppstår på
metallytan vid nitrering med ammoniak. Stämmer nämnda hypotes styrker detta
antagandet att deflektionspunkten är orsakad av begynnande kvävgasdesorption.

Resultaten för försöken med fuktade gaser visar också på något högre maximal halt av
inlöst kväve. Det skulle i så fall också vara i linje med hypotesen om minskad
kvävgasdesorption eftersom den maximala halten ökar när r9 minskar enligt sambanden:

r3 – r9 = 0 vid maximal kvävenivå.

CN = A – B*r3  A och B är konstanter enligt ekvation (21) kapitel 2.3.2.
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Osäkerheten är dock stor då pulvrets initialvikt endast är bestämd med en noggrannhet
av ± 0.5 mg.

Figur 5.1.4 visar resultatet från ett försök att direkt påvisa syrepotentialens inverkan på
maximalhalten kväve genom att fukta gasen efter 50 ks nitrering. Om syrepotentialen
motverkar kvävgasdesorption vid aktuella processbetingelser borde mer kväve upptas
av pulvret då gasen fuktas. Det kunde dock inte påvisas. Samtidigt innebär resultatet att
inte heller någon oxidation av pulvret sker.

Under försökens gång har problem med den termogravimetriska utrustningen kunnat
konstateras emellanåt. För att säkerhetsställa miljön vakuumpumpas
reaktionskammaren tre gånger före försök. Vid dessa vakuumpumpningar har ett mindre
läckage visat sig, vilket innebär en viss osäkerhet i nitreringsmiljön. Ett litet syreläckage
kan helt förändra förutsättningarna för nitrering. Detta faktum och de små skillnaderna i
resultaten mellan nitrering med torr respektive fuktad gas gör det svårt att dra bestämda
slutsatser från denna delstudie.

6.1.2. Nitrering vid höga nitreringspotentialer

6.1.2.1. Fuktad gas
Syftet med försöken med fuktad gas i denna studie var i likhet med tidigare studie vid
låga nitreringspotentialer att studera syrepotentialens inverkan på kvävgasdesorptionen.
Den drivande kraften för kvävgasdesorption ökar med ökande aktivitet kväve i
materialet varför skillnaden mellan nitreringshastigheterna för torr och fuktad gas bör
öka med ökande kvävehalt. Resultaten för 94 ppm H2O vid 500°C är därför helt i linje
med förväntningarna.

Samma fukthalt vid 550°C ger däremot motsatt resultat. Det är helt i konflikt med
förväntningarna då kvävgasdesorptionen nu borde ske i betydligt större omfattning på
grund av den högre temperaturen. Dessutom planar nitreringshastigheten ut vid högre
kvävehalter i motsats till förväntat beteende vid hög kväveaktivitet.

Sammantaget innebär detta att inga bestämda slutsatser kan dras om syrepotentialens
inverkan på nitreringshastigheten vid högre kvävehalter. Däremot visar resultaten att en
syrepotential motsvarande 94 ppm H2O inte påverkar nitreringshastigheten nämnvärt
upp till ∆m/m0 = 0.02.

Tidigare ännu ej rapporterade resultat på IM visar syrepotentialens positiva inverkan vid
450°C. Där tillsattes fukt (80 ppm H2O) till ett förreducerat prov som nitrerats i torr gas
upp till ∆m/m0 = 0.014. Detta gör det möjligt att strikt tolka resultaten som att låga
syrepotentialer gynnar nitrering vid temperaturer upp till 500°C och missgynnar
nitrering vid högre. I så fall saknas förmodligen koppling mellan syrepotential och
kvävgasdesorption. Detta framförallt då Pulkinnen och Grabke [29,30] rapporterat om
kvävgasdesorptionens betydelse för ammoniaknitrering först vid temperaturer över
550°C. Ytterligare frågetecken kring kvävgasdesorptionen finns kring hypotesens
grundläggande teori. Grabkes förklaring till kvävgasdesorptionens uppkomst bygger på
rymdcentrerad kubisk ferrit [30]. Vid nämnda nitreringsförhållanden bildas dessutom
ytcentrerade kubiska järnnitrider.
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Vare sig den kemiska analysen eller en visuell bedömning av pulvret vid 200 ppm H2O
vid 500°C tyder på att provet skulle vara oxiderat. Därmed måste syrepotentialens
inverkan här förklaras utifrån ytnitreringshastigheten. Om den ökande
nitreringshastigheten i inledningsskedet beror på gynnade villkor för ytreaktionen eller
ändrade förutsättningar för kärnbildning av γ´ är osäkert. Tidigare resonemang kring
syrepotentialens begränsande effekt på kvävgasdesorption förklaras som tidigare nämnts
utifrån rymdcentrerad kubisk ferrit. Vid inledningsskedet av nitreringen skulle detta
kunna vara fallet om nitreringen i stort sett bara resulterar i kromnitridbildning. Detta
förklarar dock dåligt den ökning av diffusionsmotstånd som förmodligen är orsak till
den kraftiga begränsning av nitreringshastigheten vid högre kvävehalter.

Kvävgasdesorptionens mekanism och beroende av syrepotentialen vid ytcentrerad
struktur är hittills okänd. Fler undersökningar är nödvändiga för att kartlägga
syrepotentialens inverkan, framförallt vid högre temperaturer.

6.1.2.2. Förreduktion
Förreduktion används med fördel som förbehandlingsmetod för exempelvis karburering
och nitrering med kvävgas. Syftet är att metallisera ytoxider för att underlätta
gasfasreaktioner. Tidigare ej ännu rapporterade resultat på IM har dock visat att
förreduktion vid nitrering med ammoniak kan ge negativ inverkan på
nitreringshastigheten. Resultaten i den här studien styrker detta förhållande. Vid 500°C
tar det 2,5 gånger så lång tid att uppnå den relativa viktsökningen 0.02 för det
förreducerade provet jämfört med referensprovet. Skillnaden är som störst vid låga
halter kväve (∆m/m0 < 0.01) då reaktionsprodukten i huvudsak bör vara kromnitrid.
Även vid 550°C fås en negativ inverkan på reaktionshastigheten efter förreduktion även
om skillnaden inledningsvis inte är lika markant.

Vid återoxidation av provet återfås den ursprungliga inledande nitreringshastigheten.
Vid högre kvävehalter över ∆m/m0 = 0.03 avviker dock nitreringskurvan negativt i
jämförelse med referensförsöket. Det tyder på att kombinationen förreduktion och
återoxidation leder till ett ökat diffusionsmotstånd i materialet.

Förreduktion med vätgas vid dessa temperaturer reducerar järnoxid, men inte kromoxid.
Återoxidering i luft återoxiderar ytligt järn. Med detta i baktanke är det lätt att dra
slutsatsen att närvaro av järnoxider gynnar kinetiken för ammoniaknitrering. Detta är
känt vid ytnitrering där föroxidation ofta tillämpas som förbehandlingsmetod [58-60].
Frågan är om järnoxidens positiva roll för nitreringskinetiken ska tillskrivas
ytreaktionens hastighet eller hastighet för kärnbildning och tillväxt av γ´.
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Om närvaron av ytoxider ska förklaras utifrån gynnande av ytreaktion borde effekten
avta efter en viss tids nitrering. Detta eftersom det råder reducerande förhållanden även
under nitrering på grund av rådande vätgastryck. En troligare förklaring utifrån
kärnbildning av γ´ har diskuterats av Friehling och Somers [58]. I studien visar
författarna att kärnbildning av γ´ på en järnyta sker snabbare och tätare på föroxiderade
ytor. Den ökande reaktionsytan tillskriven den tätare kärnbildningen skulle då vara
orsaken till den markanta skillnaden i reaktionshastighet mellan ett oxiderat och ett
reducerat prov. För att klarlägga om ytsyrets inverkan ska tillräknas katalys av
ytreaktion eller kärnbildning av γ´ bör ett prov förreduceras för att sedan nitreras vid låg
nitreringspotential där endast kromnitrider bildas. Vid händelse av oförändrad hastighet
styrker det kärnbildningshypotesen.

Ännu ett sätt att förklara förreduktionens negativa roll i sammanhanget kan göras utifrån
katalys av kromoxidtillväxt. Mekanismen för detta skulle ske enligt (30) – (31):

3Fe3O4 + 12H2 ⇒ 9Fe + 12H2O (30)
8 Cr + 12H2O ⇒ 4 Cr2O3 + 12H2 (31)

Vilket ger summaformel (32):

3Fe3O4 + 8 Cr ⇒ 9Fe + 4 Cr2O3 (32)

En ökad mängd kromoxider på ytan är känt sedan tidigare från nitrering av rostfritt stål
inverkar negativt på nitrering. Kromoxider borde dock kvarstå även efter återoxidation
och därmed ge en bestående negativ verkan på nitreringshastigheten. Därför framstår
den återvunna nitreringshastigheten i det inledande skedet att hypotesen känns osäker.
Däremot skulle kromoxidtillväxt indirekt kunna förklara den negativa avvikelse av
nitreringshastighet som registrerats vid höga kvävehalter efter kombinationen
förreduktion och återoxidation. Den ökade andelen kromoxider skulle i så fall ge ett
ökat diffusionsmotstånd i materialet, vilket kommer i betydelse vid höga kvävehalter.

6.1.2.3. Förnitrering
Ett tidigare ännu ej rapporterat resultat vid IM har visat att ett förnitrerat prov vid låg
nitreringspotential vid 450°C påverkade den efterföljande nitreringen vid 400°C vid
högre nitreringspotential positivt i jämförelse med ett prov som nitrerats vid samma
potential. Liknande resultat har visats även i den här rapporten.

Förnitreringens positiva effekt kan förklaras utifrån samma resonemang om
kärnbildning av γ´ som redogjorts för under föregående avsnitt om förreduktion. Den
inledande perioden med nitrering vid låg nitreringspotential bygger upp aktiviteten av
kväve på järnytan. Den höga aktiviteten gynnar kärnbildning av γ´, varpå ett tätare skikt
bildas vid tillförsel av en nitreringspotential i stabilitetsområdet för γ´. Den högre
nitreringshastigheten förklaras därmed utifrån den större reaktionsytan.



-56-

Vid återoxidation av ett förnitrerat material avviker nitreringshastigheten negativt vid
den påföljande nitreringen jämfört med ett enbart förnitrerat material. En förklaring kan
ges om de kromnitrider som bildas vid förnitrering oxideras vid återoxidationen. Detta
styrks av termodynamiska data där den drivande kraften för oxidation av kromnitrider i
luft vid rumstemperatur är stor. Om kromoxiderna förblir stabila under hela
nitreringsförloppet minskar reaktionsytan och förklarar därmed den negativa avvikelse
som finns för det återoxiderade materialet i jämförelse med det enbart förnitrerade.

För att förklara ytoxidernas roll behövs forsatta försök där nitreringsmekanismerna
undersöks med hjälp av exempelvis röntgendiffraktion och andra ytanalysmetoder
(Auger elektron spektroskopi m fl.). Bildningsmekanismerna för kromnitridbildning och
kärnbildning av γ´ är av central betydelse för att förstå ytoxidernas roll för
nitreringskinetiken.

6.2. Nitrering av bleck
Nitrering av rostfria stål kräver i allmänhet komplicerade förbehandlingar [6]. De höga
kromhalterna i rostfritt stål ger ett svårnitrerat kromoxidskikt som måste modifieras för
att nitreringen skall vara tillfredsställande. Effekten av det ökade krominnehållet kan
utläsas även i den här studien där nitrering gynnas av lägre kromhalt.

Vid reduktion av blecken med kromhalt, i figur 5.2.2, fås ett resultat med förhöjda
kväveandelar vid den absoluta ytan. Det beror inte på tillfört kväve utan snarast på
bortreducerat syre, vilket ger en högre andel kväve relativt övrigt material.

Laserablering ger en tydlig positiv effekt på nitreringen för båda materialen vid 500°C
förutom för provet där laserablering och förreduktion har kombinerats på materialet
med 20% krom. Vid 600°C ses däremot bara effekten av laserbehandling för ett bleck
innehållande 7% krom. Den statistiska analysen bekräftar laserableringens effekt genom
att falla ut som en signifikant faktor vid 90% signifikansnivå vid 1µm djup.

Den statistiska analysen ger ett tveksamt resultat med avseende på nitreringstemperatur.
Det är tidigare känt att nitrering gynnas av att öka temperaturen från 500°C till 600°C.
Analysen resulterar dock i ett svar där nitrering skulle gynnas av lägre temperatur för att
erhålla en hög kvävehalt vid 1µm djup. Det är förmodligen ett resultat som härstammar
från det faktum att de förreducerade blecken har reducerats vid samma temperatur som
nitreringstemperaturen. Förreduktion inverkar som helhet negativt på nitreringen och då
logiskt nog mest vid nitrering vid hög temperatur. Den negativa inverkan av
förreduktion är i linje med de resultat som rapporterats för nitrering av pulver.
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Mekanisk påverkan av ytor är en förbehandlingsmetod som gett bevisad effekt på
nitrering. Den strukturella påverkan är förmodligen också anledningen till
laserableringens positiva bidrag i den här studien. För att kunna utröna effekten av
avlägsnad ytoxid bör nya försök göras där laserbehandling utförs i inert miljö. Det är
teoretiskt möjligt att genomföra genom att laserbehandla bleck i ett kvartsrör med
genomströmmande argon.

Vid laserableringen reflekterades mycket av laserljuset varför verkan inte blev den
önskade. Detta beror till stor del på materialet och på den fina ytan. För att erhålla större
verkan av laserbehandlingen bör blecken ej poleras fullt så fint som till 1µm.
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7. Slutsatser

Hypotesen att en tillförd syrepotential skulle resultera i ökad nitreringshastighet,
indirekt orsakad av begränsad kvävgasdesorption har inte entydigt kunnat påvisas.
Relativt komplicerade samband mellan syrepotentialens storlek, kvävehalt i materialet
och nitreringstemperatur har visats. Resultaten visar också att fukthalter upp till 200
ppm H2O går att använda utan att materialet oxideras.

Förreduktion med vätgas inverkar negativt på nitreringshastigheten, vilket bekräftar
tidigare observationer på IM.

Vid återoxidation i luft vid rumstemperatur av ett förreducerat prov återfås de inledande
nitreringshastigheter som gäller för ett icke förreducerat prov. Därmed indikerar
resultaten att förekomsten av ytlig järnoxid gynnar kinetiken. En trolig förklaring till
detta är att ytoxider gynnar kärnbildning av γ´, vilket leder till ökad reaktionsyta.

Förnitrering vid låga nitreringspotentialer påverkar efterföljande nitrering vid högre
nitreringspotentialer positivt, vilket leder till minskad total nitreringstid. Detta kan
också tillskrivas ökad kärnbildning av γ´, gynnad av hög aktivitet kväve från
förnitrering.

Från processteknisk synpunkt visar rapporten vikten av att inte värma upp pulver i
vätgas före nitrering. Dessutom visas på möjligheten att använda nitreringsgasen
effektivt genom att förnitrera pulver i exempelvis en motströmsreaktor. Förhållandevis
höga fukthalter har visats vara möjligt, vilket innebär billigare processgaser.

Rapporten visar att laserablering av bleck gynnar nitrering. Det är sannolikt en effekt av
den strukturella påverkan på ytan som laserbehandling ger och inte så mycket på
borttagande av ursprunglig ytoxid.

Målet att klarlägga syrepotentialens och förbehandlingarna förreduktion och förnitrering
inverkan på nitreringshastigheten för ett metallpulver var hårt ställt. Studien har lett till
intressanta samband och slutsatser, särskilt kring förbehandling. För att helt nå upp till
målet krävs dock studier där bildningsmekanismer studeras med hjälp av
röntgendiffraktion och andra analysmetoder. De ursprungliga järnoxidernas roll har
visats ha en central roll vid nitrering men kromoxidens roll bör klarläggas för att målet
ska uppnås. Syrepotentialens inverkan bör studeras framförallt vid höga
nitreringspotentialer och temperaturer för att klarlägga dess påverkan på bildandet av
ytcentrerade kubiska järnnitrider.

Målet att utröna om laserablering har positiv inverkan som förbehandlingsmetod vid
nitrering av ytor har nåtts. Fortsatta försök bör dock göras där laserablering utförs inert.
Detta för att undersöka laserbehandlingens nytta vid borttagande av ytoxider.
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