
BIJLAGE B 
SLIJTAGE
B.1 Definitie van slijtage
B.1.1 Hoe slijtage ontstaat
B.1.2 Achtergronden van slijtage

B.2 Slijtagevormen
B.2.1 Adhesieve slijtage
B.2.2 Abrasieve slijtage
B.2.3 Oppervlaktevermoeiing
B.2.4 Corrosieve slijtage
B.2.5 Erosieve slijtage
B.2.6 Tribochemische slijtage
B.2.7 Gecombineerd optreden van slijtageverschijnselen

B.3 Voorkomen of verminderen van slijtage
B.3.1 Voorkomen van slijtage
B.3.2 Wrijven vervangen door rollen
B.3.3 Smering
B.3.4 Slijtvaste lagen
B.3.4.1 Zachte lagermaterialen
B.3.4.2 Harde slijtvaste materialen

Naast corrosie is slijtage (Engels: wear, Duits: Verschleiss, Frans: l’usure) de
tweede belangrijke oorzaak van aantasting en het onbruikbaar worden van
metalen voorwerpen.

B.1 DEFINITIE VAN SLIJTAGE

Een definitie van slijtage, gegeven in DIN 50 320, luidt vertaald: een niet
gewenste verandering van een oppervlak door het losgaan van kleine deeltjes
als gevolg van mechanische oorzaken, teweeggebracht door contact en een
relatieve beweging van een vast, vloeibaar of gasvormig tegenlichaam.
De definitie spreekt over het ‘losgaan van deeltjes’ en dus niet van blijvende
vervorming, zoals bijvoorbeeld indeuken.

B.1.1 HOE SLIJTAGE ONTSTAAT

Slijtage treedt op als aan een aantal aanwezigheidsvoorwaarden wordt voldaan:

1. basismateriaal
2. tegenmateriaal
3. (soms) tussenstof, zoals zand
4. beweging
5. belasting.
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Bij mechanische bewerkingen, die metaal afnemen, werken vaak dezelfde
principes, maar meestal op grotere afmetingen. Meestal is in een aantal geval-
len daarom het verschil tussen slijtage en metaalafnemend bewerken niet prin-
cipieel, maar slechts gradueel.
Slijtage is een deelgebied van de tribologie, dat in de werktuigbouwkunde
vroeger werd aangeduid als ‘wrijving, smering en slijtage’. Slijtage en wrijving
houden nauw verband met elkaar.
Smering dient om slijtage te verminderen of op te heffen.

De basiswetten voor wrijving en slijtage zijn reeds in de 16e eeuw opgesteld
door Leonardo da Vinci. De verklaring van deze wetten kwam veel later.

Deze wetten luiden:

- De wrijvingskracht is altijd tegengesteld aan de bewegingsrichting. 
(Hij werkt tegen de bewegingsrichting in en remt de beweging af.)

- Om wrijving te laten optreden is een druk loodrecht op de oppervlakken
nodig. De wrijvingskracht is recht evenredig met deze normaalkracht.

- De wrijvingskracht is niet afhankelijk van de oppervlakte van het aanra-
kingsvlak.

- De wrijvingskracht is niet afhankelijk van de bewegingssnelheid van de
oppervlakken.

- De wrijvingskracht is niet afhankelijk van de ruwheid van de oppervlakken.

B.1.2 ACHTERGRONDEN VAN SLIJTAGE

In eerste instantie is de slijtage omgekeerd evenredig aan de hardheid van het
slijtvaste materiaal. Dit lineaire verband kan ook door proeven worden aange-
toond.
Een hogere hardheid verkregen door een warmtebehandeling, door koud
bewerken of door uitscheidingsharding wijkt echter in belangrijke mate af van
de rechte lijn. Ook andere factoren spelen blijkbaar een rol.
Zo moet onderscheid worden gemaakt tussen glijdende en stotende slijtage.
Bij gehard staal zal bij een toenemende invalshoek de slijtage toenemen, maar
bij rubber is dit juist omgekeerd.

B.2 SLIJTAGEVORMEN

Bij slijtage onderscheidt men de volgende slijtagevormen, die vaak gecombi-
neerd optreden:

- adhesieve slijtage
- abrasieve slijtage
- oppervlaktevermoeiing
- corrosieve slijtage.
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B.2.1 ADHESIEVE SLIJTAGE

Wanneer twee oppervlakken elkaar raken, ook al zijn ze goed passend, is
maar een klein gedeelte van de totale oppervlakte, een honderdste of een dui-
zendste deel ervan, werkelijk met het andere oppervlak in contact, figuur B.1.
Dit kleine deel moet de totale belasting dragen en bij onderlinge beweging
wordt als regel de materiaalsterkte overschreden, waardoor het metaal gaat
vloeien en abrasieve slijtage ontstaat. Er treedt koudlassen op, welke verbin-
ding daarna wordt verbroken. Dit leidt tot ‘vreten’. Ook breken stukjes metaal
af, die als slijtage veroorzakende tussenstof gaan fungeren en abrasieve slijtage
door verspaning tot gevolg hebben.

B.2.2 ABRASIEVE SLIJTAGE

Abrasieve slijtage kan een aantal verschijningsvormen hebben:

- verspaning, waarbij door een hard en ruw tegenmateriaal of door een tussen-
stof metaalspaantjes uit het ductiele basismateriaal worden verwijderd, zoals
bij het glijden van scherpe en harde materialen door een goot, figuur B.2

- verbrokkeling, als het brosse basismateriaal onder puntbelasting breekt, zodat
er stukjes uit verdwijnen

- afstropen, als het basismateriaal in rolletjes wordt verwijderd (vergelijk vlak-
gum op papier).

B.2.3 OPPERVLAKTEVERMOEIING

Oppervlaktevermoeiing treedt vooral op wanneer de oppervlakken over elkaar
rollen. Daarbij ontstaan wisselende belastingen van het oppervlaktemateriaal,
die tot vermoeiing kunnen leiden.
Daardoor ontstaan scheurtjes in het oppervlak, die bij verdergaande wisselbe-
lasting leiden tot schilfervorming en pitting, figuur B.3.
Wanneer de elasticiteitsgrens van het materiaal wordt overschreden treedt
deze slijtagevorm reeds na veel kortere tijd op. Voorbeelden zijn pitting in
tandwielen en uitbreken van stukjes materiaal uit locomotiefwielen.

B.2.4 CORROSIEVE SLIJTAGE

Corrosieve slijtage is onder A.5.17 beschreven als erosieve corrosie, het gelijk-
tijdig optreden van corrosie en erosie (slijtage).

B.2.5 EROSIEVE SLIJTAGE

Wanneer een stroom gas of vloeistof, die over een oppervlak strijkt harde deel-
tjes met zich meevoert kan erosieve slijtage optreden, figuur B.4. De invals-
hoek van deze deeltjes op het oppervlak is mede bepalend voor de mate van
slijtage.
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B.2.6 TRIBOCHEMISCHE SLIJTAGE

Het ontstaan van reactieproducten op grensvlakken als gevolg van chemische
reacties bij een tribologische belasting, bijvoorbeeld passingroest, ‘fretting cor-
rosion’, zie ook A.5.12.

B.2.7 GECOMBINEERD OPTREDEN VAN SLIJTAGEVERSCHIJNSELEN

Diverse slijtagevormen kunnen gecombineerd optreden en elkaar daarbij ver-
sterken. Ook kunnen corrosie en slijtage tegelijk optreden, waardoor een zeer
snelle materiaalafname kan ontstaan, zie A.5.17.

B.3 VOORKOMEN OF VERMINDEREN VAN SLIJTAGE

B.3.1 VOORKÓMEN VAN SLIJTAGE

Voorkómen van slijtage is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk. Door
ervoor zorg te dragen dat de over elkaar bewegende delen van een constructie
elkaar niet raken kan men slijtage geheel voorkomen: dit is bijvoorbeeld het
geval als de bewegende delen door magnetische krachten los van elkaar
gehouden worden. Een voorbeeld daarvan is de ‘zweeftrein’.

B.3.2 WRIJVEN VERVANGEN DOOR ROLLEN

De rollende beweging door middel van een tussenstof, zoals de kogels of rol-
lers van een kogellager of een rollager wordt op grote schaal succesvol toege-
past in tal van bewegende machinedelen. Vaak evenaren deze methoden in
levensduur de levensduur van het gehele product, zoals bij elektromotoren het
geval is. Als regel wordt bij deze methoden ook smering toegepast.

B.3.3 SMERING

Smering kan op diverse manieren plaatsvinden. Wanneer twee oppervlakken
over elkaar bewegen kan men onderscheid maken tussen:
- droge wrijving, waarbij de materiaaltoppen elkaar raken en waarbij diverse

vormen van slijtage, zoals beschreven in B.2 kunnen optreden.
Door gebruik te maken van droge smering, zoals met molybdeendisulfide
kan men de materiaalafname door slijtage sterk verminderen. Dit smeerma-
teriaal kan, evenals grafiet dat doet door zijn bladvormige structuur de
bewegende delen over elkaar doen glijden.

- smeren met smeerolie of smeervet is de meest toegepaste mogelijkheid. Men
onderscheidt:
- hydrostatische smering, waarbij de materiaaltoppen elkaar wel raken,

maar waarbij de wrijving voor een deel wordt verminderd door een
smeermiddel. In een aantal gevallen kan men de materiaaltoppen bescher-
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men door ze te overdekken met zachte, smerende metalen, zoals cad-
mium of lood-indium of door er een droogsmeermiddel zoals grafiet of
molybdeendisulfide op aan te brengen.

- hydrodynamische smering, waarbij oppervlakken drijven op een laag
smeermiddel en daardoor elkaar niet raken. Het smeermiddel kan vloei-
baar zijn, pasteus of gasvormig.

- luchtsmering, is een nagenoeg wrijvingsloze smering, die men aantreft bij
luchtlagers, waarbij elke directe aanraking van de over elkaar bewegende
componenten wordt voorkomen.

B.3.4 SLIJTVASTE LAGEN

Het gebruik van slijtvaste lagen (of materialen) kan op twee manieren gebeuren:
- een hard onderdeel dat loopt in een zacht lagermateriaal
- het gebruik van harde slijtvaste lagen, die materiaalafname tegengaan.

In beide gevallen worden smeermiddelen gebruikt teneinde de slijtage tot een
minimum te beperken.

B.3.4.1 ZACHTE LAGERMATERIALEN

Tot de meest gebruikte zachte lagermaterialen, die meestal gebruikt worden als
glijlagers, waarin hard staal beweegt, behoren:

- witmetaal of babbit, een antimoonlegering die meestal in massieve vorm
wordt ingegoten, maar ook door thermisch spuiten kan worden aangebracht

- brons in diverse typen, vooral loodbrons, omdat lood extra smerende eigen-
schappen verleent. Vaak wordt brons als massief lagermateriaal gebruikt,
maar soms wordt het ook langs galvanische weg, zie hoofdstuk 8 of door
thermisch spuiten, zie hoofdstuk 5, aangebracht. Ook opgespoten en gesin-
terde poreuze bronslagen met koolstof en molybdeendisulfide vinden in
beperkte mate toepassing.

- loodlegeringslagen: lood-indium en lood-tin worden gebruikt in snellopende
motoren van vliegtuigen (zuigermotoren), race-auto’s en snelle locomotie-
ven, zie hoofstuk 8

- glijlakken kunnen soms dienen voor droge smering, Een voorbeeld is een
epoxybindmiddel dat als pigment molybdeendisulfide bevat. Deze lak wordt
soms aangebracht op een harde ondergrond, zoals een hard-anodiseerlaag,
zie hoofdstuk 13.

B.3.4.2 HARDE SLIJTVASTE MATERIALEN

Harde slijtvaste materialen zijn er in grote verscheidenheid:

- Staal kan men oppervlakteharden of door het inbrengen van koolstof (carbo-
neren), stikstof (nitreren) of beide (carbonitreren en nitrocarboneren) een
hard, slijtvast oppervlak geven, zie hoofdstuk 6.
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- Door thermisch spuiten kan men diverse metalen en vooral metaallegerin-
gen met een grote slijtvastheid opbrengen. Deze worden besproken in
hoofdstuk 5.
Thermisch spuiten wordt ook gebruikt voor het opbrengen van slijtvaste
keramische lagen en cermets. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Ook
insmeltmaterialen (verkregen door spuitlassen) behoren tot deze groep.

- In de galvanotechniek zijn de meest bekende slijtvaste lagen hardchroom en
hardnikkel en onder de platinametalen rodium.
Hardnikkel dispersielagen met insluitingen van siliciumcarbide (wankelmo-
tor) en diamant (tandartsboren) behoren eveneens tot de mogelijkheden, zie
hoofdstuk 8 voor deze galvanische lagen.

- Bij de stroomloze metaalafscheiding is vooral hardnikkel van belang. Een
enkele maal worden ook stroomloos dispersielagen aangebracht, zie hoofd-
stuk 9.

- Met vacuümtechnieken kan men harde, slijtvaste lagen aanbrengen zowel
volgens PVD- als CVD-technieken. De bekende goudgele titaannitridelagen
op verspanende gereedschappen behoren hiertoe, maar het aantal mogelijk-
heden is veel groter, zie hoofdstuk 10.

- Hardanodiseren is een techniek, waarmee zeer slijtvaste lagen op aluminium
kunnen worden aangebracht, harder dan hardchroom. Door de relatief zach-
te aluminium ondergrond zijn deze echter niet geschikt voor slag- of stoot-
belasting, zie hoofdstuk 13.

- Door oplassen van harde, slijtvaste materialen (hard facing) kan men een
goede weerstand tegen slijtage en vaak ook tegen corrosie verkrijgen.
Voorbeelden zijn graafmachines en vuilwaterpompen, zie hoofdstuk 11.

- Emaillagen, van nature glasachtig en dus hard kunnen door speciale toevoe-
gingen extra slijtvast worden gemaakt. Men treft ze aan in roerwerken, zie
hoofdstuk 14.

- Over het oplijmen of opsolderen van hardmetaal kunnen verspanende
gereedschappen extra hard en slijtvast worden gemaakt. Toepassing onder-
meer steenboren.
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