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Wij kopen uw gebruikt hardmetaal retour. 
Na het retour nemen van uw hardmetaal dragen wij zorg voor het op correcte en milieuvriendelijke wijze 
recyclen van de grondstoffen dmv. Total Chemical Rework .
Recycling van hardmetaal- schroot heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen en is vandaag de 
dag een belangrijke factor in 's werelds Wolfraam supply chain. 

Belangrijke redenen voor recycling van hardmetaal zijn ;
• Economisch, besparing op kosten van grondstoffen.
• Milieu, recyclen vermindert impact op milieu.
• Strategische, Wolfraam is een zeer waardevol element en wordt gelimiteerd in een  beperkt aantal

landen gedolven.

Er zijn twee processen mogelijk in recyclen van hardmetaal ;

• Total Chemical Rework; chemische proces waarbij alle elementen in het hardmetaal- schroot volledig
worden verwerkt tot uitsluitend zuivere grondstoffen. 
Alle componenten als Wolfraamcarbide, hulp- carbide en Cobalt worden behouden en ook korrelgrootte
en korrelgrootteverdeling komen overeenkomen met de oorspronkelijk samenstelling en kunnen
eenvoudig worden geselecteerd.

• ZINC Proces: hardmetaal- schroot wordt ondergedompeld in gesmolten zink in een elektrische oven 
van 650 - 800°C bij een druk van ca. 1 atmosfeer, waardoor de verbinding tussen Wolfraam en het
bindmiddel wordt opgelost. Echter, in het opgeloste bindmiddel blijven additieven en vervuilingen
ingesloten en ook is het verkregen granulaat nauwelijks op korrelgrootte te selecteren.

. 
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Als producent van hoogwaardig hardmetaal, geproduceerd uit zuivere ongemengde grondstoffen, zien
wij dat bij applicaties waar voorheen hoogwaardig hardmetaal werd ingezet, nu aanbieders onder
prijsdruk hardmetaal geproduceerd uit hardmetaal- schroot via “ZINC- Proces” inzetten. 
Hardmetaal geproduceerd uit hardmetaal- schroot via  “ZINC- Proces” is goedkoper, echter het voldoet 
niet in alle gevallen aan de oorspronkelijke kwaliteitseisen.

• Korrelgrootte Wolfraamcarbide. 
Het uit ZINC- proces  geregenereerde granulaat bestaan uit een variatie van korrelgroottes wat directe
invloed heeft op de uiteindelijke hardheid. Tevens is hierdoor samenstelling niet consistent.

• Verontreiniging granulaat. 
Het is bij “ZINC- Proces” niet mogelijk om het geregenereerde granulaat 100% schoon te maken van
verontreinigingen. Verontreinigingen ontstaan bij hardmetaal  voorzien van additieven als hulp- carbide

of extra bindmiddelen als Nikkel of IJzer. Ook een coating aangebracht op bijvoorbeeld een
gereedschap is hierop van toepassing. Deze verontreinigingen zijn van invloed op de uiteindelijke
eigenschappen waardoor een instabiel hardmetaal kan ontstaan. 

• Niet reproduceerbaar.
Variatie van korrelgrootte en onzuiver grondstoffen geven een inconsistente  kwaliteit hardmetaal die
bovendien niet reproduceerbaar is.  Als deze essentiële eigenschappen afwijken van de standaard kan dit
verstrekkende gevolgen hebben bij inzetbaarheid van bijvoorbeeld (om-) vormgereedschap, pers- en
snijgereedschap of matrijsdelen. 
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Toenemende eisen met betrekking tot verhoging van betrouwbaarheid en kostenefficiency in de 
metaalverwerkende industrie verlangen kwaliteit op het hoogste niveau. Onze klanten vertrouwen op 
technologische knowhow en kwaliteit van het hardmetaal. 
Om de hoogste metallurgische kwaliteit en zuiverheid te garanderen worden alleen grondstoffen gebruikt 
welke in het chemische traject ongemengd zijn en waar geen gebruik wordt gemaakt van poeders 
verkregen uit “ZINC hardmetaal- schroot".

Wij produceren alleen hardmetaal met zuivere grondstoffen. Bij het recyclen van hardmetaal wordt dan 
ook alleen gebruik gemaakt van het duurder maar betrouwbare “Total Chemical Rework”. 
Alleen op deze wijze kan een consistente, betrouwbare & hoogwaardige kwaliteit hardmetaal worden 
gegarandeerd.

Geregenereerd granulaat verkregen uit ZINC- proces kan, gezien de huidige situatie op de Wolfraammarkt,  
ingezet worden bij productie van vormdelen die minder kritisch zijn en waarbij het onmogelijk is om de 
stijgende grondstofkosten door te berekenen.

Gemiddeld genomen wordt ca. 20% geregenereerd granulaat verkregen uit ZINC- proces, toegevoegd aan 
zuivere bestanddelen bij  “nieuwe” productie. Het percentage regeneraat is afhankelijk van de toepassing, 
in het geval van producten voor machinale bewerking is dit ca. 20%, bij productie van bijvoorbeeld spikes 
voor autobanden kan dit percentage oplopen tot ca. 75%.

Geregenereerd granulaat verkregen uit Total Chemical Rework is 99% zuiver en geschikt voor productie, 
ook kan het volledig worden bijgevoegd bij gelijkwaardige zuivere grondstoffen. 
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• goedkope, eenvoudige methode
• vermenging van korrelgroottes
• vervuiling van additieven
• instabiele kwaliteit
• kwaliteit niet reproduceerbaar

� kwaliteit niet betrouwbaar
� vervuiling in basismateriaal
� inzetbaarheid – 30%

• dure, chemische methode
• geen vermenging / vervuiling
• hoogwaardige kwaliteit
• homogene kwaliteit
• kwaliteit reproduceerbaar

� minder slijtage
� hogere productiviteit
� maatschappelijk verantwoord
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Uiteindelijk is de prijs – kwaliteit verhouding bepalend voor de inzetbaarheid van geregenereerd granulaat. 
Men dient zich wel te allen tijde te overtuigen van de metallurgische analyse van de aangeboden kwaliteit 
hardmetaal, om een juiste keuze hardmetaal voor de gewenste applicatie te maken.

Door hardmetaal schroot terug te kopen en via Total Chemical Rework te recyclen hopen wij op meer 
bewustwording voor het milieu. Het aandeel geregenereerd granulaat in het totale verbruik neemt steeds 
verder toe, wij dragen hieraan graag ons deel bij.

• vraag naar de mogelijkheden voor uw hardmetaal schroot !



Vragen en/of opmerkingen vernemen wij uiteraard graag;
WWW.HARDMETAAL.NU | INFORMATIE@HARDMETAAL.NU | +31 486 451056

volg ons op


