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Duurzaamheid leidt tot kosten- 
besparing 

Grote hoeveelheden grondstoffen wor-

den onder andere gebruikt bij het bou-

wen van machines en installaties. Bij de 

grondstofwinning en productie van deze 

veelal metallische materialen worden fos-

siele energiebronnen gebruikt. Dit leidt tot 

milieubelasting en klimaatverandering. De 

productie van metalen veroorzaakt (he-

deel van de milieubelasting.

In de diverse besluiten en regelgevingen 

wordt de ambitie uitgesproken om de 

CO
2
-uitstoot in 2030 te hebben gehal-

veerd en in 2050 te hebben gereduceerd 

tot nul. Het betreft de CO
2
-uitstoot gedu-

rende de gehele levenscyclus van machi-

nes, vanaf de winning van grondstoffen tot 

de afvalverwerking. Overheid en markt-

partijen streven samen naar een circulaire 

economie in 2050.

De machinebouwsector speelt een gro-

te rol in de transitie naar deze circulaire 

vorm. Voor deze belangrijke maatschap-

pelijke opgave zijn veel ketenpartners no-

dig. Onder andere recyclers, toeleverende 

industrie, groothandel, architecten, (over-

heids-)opdrachtgevers en engineering. Ke-

tenpartners hebben allen een andere rol. 

Machinebouwers kunnen vanuit hun rol in 

de keten primair grondstofgebruik verder 

reduceren en duurzamer materiaal gebrui-

ken. Dit kan plaatsvinden door middel van 

de volgende ontwerp- en materiaalkeuzes: 

mogelijk is in plaats van nieuw ontwerp; 

-

strueren; 

-

bruikscyclus, hergebruik;

Met name bij dit laatste punt spelen naast 

duurzaamheid en standtijd van kostbare 

machineonderdelen ook economische 

factoren een belangrijke rol. Door middel 

van diffusieprocessen kan de levensduur 

van bijvoorbeeld slijtage gevoelige compo-

nenten enorm verbeterd worden. 

Chromin Maastricht
Jeroen Heijnemani
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VIE DES ENTREPRISES

Voor slijtage- en corrosieproblemen heeft Chromin Maastricht BV een aantal behandelingen, waardoor de metalen slijtvast en 

corrosiebestendig worden: chromizing / vanadizing / alonizing / metal research / plasdia® / plasmet®.

Alle behandelingen zijn gebaseerd op diffusietechniek. Deze techniek houdt in dat er bij hoge temperatuur en chemie, elemen-

ten in het oppervlak dringen en zo de eigenschappen van het basismateriaal aan de top verbeteren. De eigenschappen van het 

onderliggende basismateriaal blijven bestaan.

CONTACT

Chromin Maastricht BV

Sleperweg 31

6222 NK – Maastricht - Nederland

Jeroen Heijneman (en Rob Jongbloed)

T. +31-(0)43-3632021 

www.chromin.nl

De diffusieprocessen van Chromin heb-

ben hierbij een zeer hoge toegevoegde 

waarde. Door middel van bijvoorbeeld 

het hardinchromeren verkrijgen metalen 

een keramisch harde oppervlaktehard-

heid (tot ca. 2000 HV0,025!) waardoor de 

slijtageweerstand enorm wordt verbeterd. 

Dit draagt bij aan een enorme verlenging 

van de standtijd, waardoor de levensduur 

enorme verlengd wordt. 

De resultante hiervan is een verlaging van 

het grondstoffenverbruik, minder produc-

tiestilstand en dus in een grote positie bij-

drage in het duurzaamheidsvraagstuk én 

een aanzienlijke reductie van de integrale 

kosten!

-

gave van de kosten van relatief kleine  

onderdelen in relatie tot de levensuur 

dat de hogere oppervlaktehardheid uitein-

delijk leidt tot een aanmerkelijke verlaging 

van de integrale kosten. 

Binnen Chromin zijn er vele voorbeelden 

belangrijke betekenis is voor onze klanten 

die dagelijks geconfronteerd worden met 

deze vraagstukken. Zij ervaren dagelijks de 

toegevoegde waarden van onze proces-

sen! 

Een greep uit de vele concrete toepassin-

gen is weergegeven op de bijgaande foto’s.

   

Door COVID-19 krijgen thema’s als duur-

zaamheid en economische stabiliteit een 

nieuwe en intensere betekenis. Chromin 

Maastricht ondersteunt bedrijven bij het 

vinden van de juiste oplossingen hiervoor.


