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TRAITEMENT DE SURFACE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTSTHEME

Sinds 1945 heeft CWST (Metal Impro-

vement Company) zich gespecialiseerd 

in het uitvoeren van shotpeening services 

voor diverse industrietakken zoals aeros-

pace, automotive, power generation, enz. 

Shotpeening wordt met succes gebruikt 

wanneer er metalen onderdelen falen 

door o.a. metaalmoeheid, fretting en span-

ningscorrosie. CWST ontwikkelt voortdu-

rend nieuwe behandelingsmethoden en 

systeemconcepten om voortijdige uitval 

van een onderdeel te voorkomen. Hier-

door kan het potentieel van deze onder-

delen maximaal benut worden.

 

HET SHOT-PEENING 
PROCES

Shotpeening is een koud vervormingspro-

ces waarbij het oppervlak wordt geha-

merd met kleine ronde media (shot). Elk 

kogeltje dat het oppervlak raakt, werkt als 

een kleine hamer, die op het oppervlak 

een kleine inslag veroorzaakt, ook een dim-

moet het oppervlak in spanning getrokken 

worden. Onder dit oppervlak, probeert 

het materiaal de oorspronkelijke vorm te-

rug aan te nemen, waarbij onder de inslag 

een half sfeervormige zone ontstaat van 

koud-vervormd materiaal met een hoge 

drukspanning. Overlappende dimples zor-

gen voor een gelijkmatige verdeling van de 

aangebrachte drukspanningen.

Bijna alle breuken  t.g.v. moeheid- en span-

ningsscheurcorrosie ontstaan aan het op-

pervlak van het stuk. Verder staat het vast 

voortzetten in drukspanningszones. Om-

dat de overlappingen van de kogelinslagen 

een uniforme laag van drukspanningen 

aanbrengt levert dit proces een aanzien-

lijke verhoging van de levensduur. 

Drukspanningen verhogen de weerstand 

tegen vermoeiingsbreuken, corrosiever-

moeiing, spanningsscheur corrosie, water-

stofbrosheid, fretting, koudlassen en erosie 

veroorzaakt door cavitatie. De maximum 

residuele drukspanning net onder het op-

pervlak is op zijn minst even groot als de 

helft van de treksterkte van het met shot-

peening behandelde materiaal.

Als er zich na een lange termijn schade 

voordoet bij een onderdeel, zijn trekspan-

ningen meestal de belangrijkste oorzaak. 

Deze trekspanningen worden veroor-

zaakt door uitwendig krachten of door 

productie-gerelateerde restspanningen, 

bijvoorbeeld veroorzaakt door lassen, slij-

pen en andere mechanische bewerkingen. 

De trekspanning tracht het oppervlak uit 

elkaar te trekken, wat kan resulteren in 

scheurinitiatie. Anderzijds zorgen druk-

spanningen aan het oppervlak voor een 

aanzienlijke vertraging van de initiatie van 

scheurtjes door moeheid. Aangezien de 

wordt in een oppervlaktelaag met druk-

spanningen, verhoogt de weerstand tegen 

scheuren als men de diepte van deze op-

pervlaktelaag met drukspanningen, laat 

toenemen.
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