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TRAITEMENT DE SURFACE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTSTHEME

Het oppervlakkig harden van stalen onder-

delen kan zoals bekend met verschillende 

technieken gebeuren. De meest gebruikte 

techniek is nog steeds het carboneren via 

opkolen. Een variant van deze techniek is 

het carbonitreren, waarbij naast koolstof 

ook stikstof in het staal gebracht wordt. 

Vanwege een aantal nadelen verbonden 

aan de techniek werd deze in het verle-

den minder toegepast dan het carboneren, 

maar nu blijkt de sector van de rol- en ko-

gellagers deze techniek terug ontdekt te 

hebben als een methode om de levens-

duur van lagers te verhogen.

CARBONITREREN VERSUS 
CARBONEREN

Bij het klassieke carboneren wordt enkel 

koolstof via een actief gas (methaan, ace-

tyleen) in het staal gediffundeerd bij hoge 

temperatuur. Wanneer tijdens of op het 

einde van de cyclus, die meerdere uren 

duurt, ook ammoniak toegevoegd wordt, 

zal dit gas ontbinden en stikstof vrijgeven 

dat samen met koolstof in het staal dif-

fundeert. Het element stikstof is een zgn. 

austeniet-stabiliserend element, waardoor 

de overgangstemperatuur tussen de fer-

riet- en de austenietfase verlaagd wordt. 

Dit betekent dat men bij een lagere tem-

peratuur kan werken dan bij het klassieke 

opkolen, wat een economisch voordeel 

betekent. Een nadeel is dat meer rest-

austeniet gevormd wordt na afschrikken, 

als gevolg van een gasophoping in de har-

de rand laag (‘Kjehldahl-porositeit’).  

ROL- EN KOGELLAGERS

Traditioneel worden rol- en kogellagers 

vervaardigd uit het zogenaamde lagerstaal 

100Cr6 of 100CrMn6, maar ook andere 

staalsoorten komen in aanmerking, zoals 

AISI440C, X65Cr13 enz. Recent werd 

-

dur op de markt gebracht. Het aantal mo-

gelijke materiaalsoorten voor gebruik als 

lager is dus groot maar wel sterk afhan-

kelijk van de toepassing en de omstandig-

heden waarin de lagers zullen aangewend 

worden. Deze toepassingen zijn ook zeer 

uitgebreid, gaande van kleine huishoudtoe-

stellen tot de raketonderdelen voor de 

ruimtevaart.

 

De traditionele lagers in chroomstaal 

100Cr6 worden meestal doorgehard, wat 

betekent dat het staal door opwarmen en 

afschrikken tot in de kern wordt gehard. 

Een huidige tendens is dit staal ook te on-

derwerpen aan een carbonitreer behan-

deling (afgekort CN). Het carbonitreren 

van staal met een hoog gehalte aan kool-

ongewoon. Doorgaans worden immers 

stalen met een laag gehalte aan koolstof 

behandeld teneinde na harden aan het op-

pervlak een koolstofrijke laag te bekomen 

met hoge hardheid. 

REST-AUSTENIET

Bij testen blijkt nu dat het koolstofgehalte 

bij staal 100Cr6 na carbonitreren vrijwel 

onveranderd blijft in de rand, maar dat er 

stikstofdiffusie optreedt met vorming van 

het rest-austeniet gehalte (d.i. de frac-

tie austeniet die na harden niet omgezet 

wordt tot martensiet). Toch ligt de be-

reikte hardheid hoger dan bij het klassieke 

doorharden. Bij gewoon massief harden 

een CN-behandeling stijgt dit gehalte tot 

van veel rest-austeniet als negatief ervaren 

omwille van de lage hardheid en de onsta-

biliteit van deze fase. Uit levensduurtesten 

van lagers blijkt nu echter dat een hoog 

gehalte aan rest-austeniet de levensduur 

-

re testen uitgevoerd en het voordeel van 

carbonitreren ten opzichte van carbone-

ren en doorharden aangetoond. Hierdoor 

wordt de CN-behandeling aanbevolen 

wordt voor de zwaarst belaste lagers.
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