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Productie van hardmetaal vormdelen in diverse kwaliteiten, geschikt voor uiteenlopende 
applicaties, ruw gesinterd met slijptoegift of compleet op tolerantie naar klantspecificatie.



ALGEMEENALGEMEENALGEMEENALGEMEEN

Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbide die zijn 
opgenomen in een bindmiddel met als kenmerkende eigenschappen enorme hardheid en slijtvastheid,  een 
lage thermische uitzetting en temperatuur ongevoeligheid.
Deze eigenschappen maken dat waar grondstoffen gedolven, materialen bewerkt en producten (om-) 
gevormd of gerecycled worden, en hierbij aan slijtage onderhevig zijn, hardmetaal  goed inzetbaar is als 
slijtdeel, vormdeel of bewerkingsgereedschap.

Hardmetaal is als basismateriaal perfect inzetbaar bij processen als (om-) vormen, persen, ponsen, snijden, 
als slijtdeel en speciaal bewerkingsgereedschap voor de automobiel, luchtvaart, machinebouw, verpakking, 
elektronica, communicatie, kunststofverwerking, medische, recycling, levensmiddelen en chemische 
industrie. 

HISTORIEHISTORIEHISTORIEHISTORIE

Begin 1900 werd voor het eerst Wolfraamcarbide (WC) ingezet. Een keramische stof die bestaat uit 
Wolfraam (W) en Koolstof (C), en bekend staat om zijn hoge hardheid.

In 1926 slaagt men erin om Wolfraamcarbide te “harden”, hierbij werden materiaalkorrels verhit tot een 
temperatuur waarop ze net niet smolten waardoor de contactpunten tussen de korrels groeiden en een 
zeer hard materiaal ontstond. 
Het patent voor dit materiaal werd datzelfde jaar nog aangevraagd en gepresenteerd onder de naam “Wie 
Diamant”, wat in goed nederlands zoveel betekend als: “Hard als Diamant”. 

De jaren 30 waren de doorbraak van gebonden carbide, ook wel bekend als gesinterde carbide en in het 
algemeen als hardmetaal aangeduid. Om eigenschappen van het hardmetaal te verbeteren cq. aan te 
passen werd er volop geëxperimenteerd met diverse samenstellingen. Medio jaren 30 waren er al meer 
dan honderd patenten verstrekt op de verschillende soorten hardmetaal en methodes van vervaardiging.
Het huidige hardmetaal is een composiet wat bestaat uit hoofdbestanddeel Wolfraamcarbide die zijn 
opgenomen in een bindmiddel van veelal Cobalt.
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KERNCOMPETENTIEKERNCOMPETENTIEKERNCOMPETENTIEKERNCOMPETENTIE

Wij produceren en leveren hardmetaal vormdelen in diverse kwaliteiten voor uiteenlopende applicaties. 
Graag zetten wij onze expertise in bij het oplossen van technische vraagstukken als het gaat om de 
mogelijkheden en eigenschappen van hardmetaal.

• Hardmetaal vormdelen naar klantspecificatie.
Het vervaardigen van nauwkeurige en complexe vormdelen in de meest geschikte kwaliteit hardmetaal
naar klantspecificatie. Vormdelen worden zowel ruw gesinterd als compleet op tolerantie vervaardigd. 

• Standaard hardmetaal vormdelen.
Veelal uit voorraad leverbaar zijn standaard hardmetaal vormdelen als staven & strippen. 
Deze “rohlinge’ in bekende standaard kwaliteiten, zijn zeer geschikt als basismateriaal  voor een
veelvoud aan bewerkingsgereedschappen. 
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PRODUCTIE HARDMETAALPRODUCTIE HARDMETAALPRODUCTIE HARDMETAALPRODUCTIE HARDMETAAL

Hardmetaal ontstaat na een zorgvuldig proces waarbij eerst de zuivere grondstoffen tot een poedervorm 
worden vermalen. Hierbij is korrelgrootte van carbide (Wolfraam- en hulpcarbide) van essentieel belang 
voor de uiteindelijke hardheid. Hoe kleiner de korrelgrootte des te hoger de hardheid.
Het bindmiddel in hardmetaal is veelal Cobalt (Co),  eventueel vermengd met Nikkel (Ni) of Chroom (Cr). 
Het bindmiddel bepaalt voor een belangrijk deel taaiheid en breukvastheid van het hardmetaal.

De gekozen samenstelling wordt gewassen, gemengd en gedroogd, waarna het verkregen basismateriaal, 
granulaat, in de gewenste vorm wordt samengeperst en voorgesinterd. Na specifieke controles, en 
eventuele voorbewerkingen, wordt het granulaat nogmaals bij een hoge temperatuur en onder zeer hoge 
druk samengeperst en gesinterd.  Deze tweede HIP- sinterbehandeling, Hot Isostatic Pressing, is een 
nauwkeurig proces wat zorgt voor de uiteindelijke harde en homogene structuur van het hardmetaal.

GRONDSTOFFEN

EINDPRODUCT

PRODUCTIEVOLGORDE          TERUGLOOP GRANULAAT          CONTROLE

SAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLINGSAMENSTELLING

Wolfraamcarbide is het hoofdbestanddeel van hardmetaal, percentage 75% ~ 96%
• Wolfraamcarbide bestaat voor ca. 6% uit Koolstof en heeft een hardheid van ca. 2.200HV
• Tantaliumcarbide (TaC), Titaniumcarbide (TiC) & Niobiumcarbide (NbC) worden veelal toegevoegd als

hulpcarbide voor versterken van specifieke eigenschappen.

Bindmiddel bepaalt voor een belangrijk deel  taaiheid & breukvastheid van hardmetaal.
• Percentage bindmiddel 4,0% ~ 25%
• Bindmiddel veelal Cobalt (Co). 

Alternatieven in bindmiddel ;
- Nikkel (Ni)  voor verkrijgen corrosiewerende eigenschappen
- Nikkel & Chroom (Ni - Cr)  voor verkrijgen corrosiewerende en chemisch resistente eigenschappen
- IJzer, Nikkel & Cobalt (Fe – Ni – Co)  alternatieve binding, bij  gelijke hardheid een hogere buigsterkte cq.

taaiheid. Deze combinatie maakt dit hardmetaal goed inzetbaar als snijgereedschap voor bewerken van
papier, hout en non ferro- metalen als aluminium en koper. 
Door hogere taaiheid ook inzetbaar als stempel of matrijsdeel mits temperatuurbelasting < 500°C.                               

MENGEN

• wassen grondstoffen
• drogen grondstoffen

• mengen grondstoffen

PERSEN GRANULAAT

• monostatischpersen
• isostatischpersen

• directpersen
• strangpersen

VOORSINTEREN

• temperatuur < 900°C
• controle productgrootte

• controle metallurgisch

EIND CONTROLE

• controle productgrootte
• controle metallurgisch

SINTEREN

• HIP- proces

• temp. ca. 1400°C
• druk ca. 50bar

VORMEN

• mechanisch bewerken
(boren / frezen / slijpen)
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KWALITEITEN HARDMETAALKWALITEITEN HARDMETAALKWALITEITEN HARDMETAALKWALITEITEN HARDMETAAL

Hardmetaal wordt geproduceerd in diverse kwaliteiten. Door het aanpassen van percentages en korrel-
groottes van de carbide, in combinatie met het percentage en samenstelling bindmiddel, kunnen de 
specifieke eigenschappen van hardmetaal worden beïnvloed. Er zijn 7 verschillende groepen gedefinieerd;

KWALITEIT HARDHEID TAAIHEID TOEPASSINGEN
Nano ~ 1850 HV30 ~  8,5 N/mm2m1/2 verspanend gereedschap
Ultrafine ~ 1750 HV30 ~  9,0 N/mm2m1/2 slijtdeel  |  verspanend gereedschap [HSC]
Micron ~ 1600 HV30 ~  9,5 N/mm2m1/2 slijtdeel  |  verspanend gereedschap
Fine ~ 1400 HV30 ~ 12,5 N/mm2m1/2 slijtdeel  |  vormdeel [trek- druk gereedschap]
Medium ~ 1300 HV30 ~ 14,0 N/mm2m1/2 slijtdeel  |  vormdeel [omvormgereedschap]
Coarse ~ 1150 HV30 ~ 17,5 N/mm2m1/2 slijtdeel  |  slaggereedschap 
Extra Coarse ~ 1050 HV30 ~ 20,0N/mm2m1/2 slijtdeel 
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STRUCTUURKORRELGROOTTE [µm]KWALITEIT

8,0 ~ 12,0 %FINE

> 0,5 ~ < 0,7ULTRA

4,0 ~ 15,0 %

> 0,7 ~ < 0,9MICRON

6,0 ~ 25,0 %

> 0,9 ~ < 1,5FINE

6,0 ~ 25,0 %

> 1,5 ~ < 2,8MEDIUM

6,0 ~ 20,0 %

> 2,8 ~ < 6,0COARSE

6,0 ~ 12,0 %

< 0,5NANO

10,0 ~ 25,0 %COARSE

> 6,0EXTRA

BINDINGSPERCENTAGE 

STRUCTUURKORRELGROOTTE [µm]KWALITEIT

> K40K40K30K20K10K05K01TABEL

ISO
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Boren

Frezen

Snijmessen

ELECTRONICA

Matrijzen

Stempels

MAGNEET

Slijtdelen

Snijmessen

Bussen / Lagerschalen

VERPAKKING

Kernen

Geleidbussen

Uitwerppennen

Spuitkoppen

EDM bewerkingen

Graveerstiften

Draai- & Freesplaten

Ruimers

Boren

Frezen

Snijmessen

GEREEDSCHAPMAKERIJ

Slijtdelen

Graveerstiften

Draai- & Freesplaten

Ruimers

Boren

Frezen

Snijmessen

AUTOMOTIVE / AEROSPACE

TOEPASSINGENTOEPASSINGENTOEPASSINGENTOEPASSINGEN

Slijtdelen

Roer- & Maalwerken

Snijmessen

Afdichtingen

RECYCLING

Slijtdelen

Spuitkoppen

Afdichtingen

CHEMISCH / OLIE

Matrijzen

Stempels

Roer- & Maalwerken

Snijmessen

Spuitkoppen

Afdichtingen

LEVENSMIDDELEN

Matrijzen

Stempels

Roer- & maalwerken

Snijmessen

Spuitkoppen

Afdichtingen

MEDISCH 

Snijmessen

HOUT / PAPIER 

2018-03

• FDA: kwaliteit hardmetaal gecertificeerd door

Amerikaanse Food and Drug Administration en

specifiek geschikt voor toepassingen in productie
levensmiddelenindustrie



TOEPASSINGENTOEPASSINGENTOEPASSINGENTOEPASSINGEN

Slijtdelen

Frezen / Boren

Snijmessen

KUNSTSTOF

Slijtdelen

Slaggereedschap

WEG- EN WATERBOUW

Spuitkoppen

Bussen / Lagerschalen

Slijplinealen

Draadrollen

Geleidingen

Graveerstiften

Draai- & freesplaten

Ruimers

Boren

Frezen

Snijmessen

MACHINEBOUW

Slijtdelen

Klinkgereedschap

Persstempels

Trekbussen

Geleidingen

Snijringen

Stansgereedschap

Matrijzen

Stempels
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ONZE EXPERTISEONZE EXPERTISEONZE EXPERTISEONZE EXPERTISE

Met meer dan 60jaar ervaring in het produceren van hardmetaal en het middels een eigen onderzoek-
centrum voortdurend analyseren van metallurgische mogelijkheden, beschikken we over ruime kennis 
omtrent hardheid, slijtvastheid, breuksterkte en toepassingsgebieden voor de diverse kwaliteiten 
hardmetaal.

Klanten over de hele wereld vertrouwen op kwaliteit en reproduceerbaarheid van ons 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 
"hardmetaal- schroot". Wij werken uitsluitend met zuivere ongemengde grondstoffen !

Deze knowhow staat garant voor de hoogwaardige, reproduceerbare, kwaliteiten van ons hardmetaal.

ONZE PRODUCTIE CAPACITEITENONZE PRODUCTIE CAPACITEITENONZE PRODUCTIE CAPACITEITENONZE PRODUCTIE CAPACITEITEN

Staven
• < Ø 12mm ~ L= max. 1400mm
• > Ø 12mm - < Ø 50mm ~ L= max. 475mm
• > Ø 50mm op aanvraag

Cilindrische Delen
• < Ø 160mm
• L= max. 330mm

Schijven / Ringen
• < Ø 205mm /dikte 28mm (ook zonder boring)
• > Ø 205mm - < Ø 370mm / dikte 20mm (alleen met boring – afhankelijk van Ø- boring)

Kubische Delen
• □max. 68 x 175 x 400mm

Strippen / Profielen
• □max. 160mm2 (afhankelijk van profiel)
• L= max. 1400mm

Gemiddelde tolerantie op delen ruw gesinterd + 0,35mm, afhankelijk van afmeting.
Vormdelen kunnen naar specificatie door ons worden voorzien van slijtvaste coating.
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HARDMETAAL ALS KERNCOMPETENTIEHARDMETAAL ALS KERNCOMPETENTIEHARDMETAAL ALS KERNCOMPETENTIEHARDMETAAL ALS KERNCOMPETENTIE

Standaard vormdelen, staven en strippen als basismateriaal voor snijdend of verspanend gereedschap,  
inzetbaar op papier, hout, kunststof, (gelegeerde) metalen en composiet materialen.

staven Ø 2,0 ~ Ø 45,0 x 330mm
• Micron kwaliteit  |  ruw gesinterd met slijptoegift  |  geslepen h6
• leverbaar met interne koelkanalen  |  centraal / parallel / helicoidaal

strippen □ 1,5 x 3,0 x 330 ~  □ 20 x 20 x 330mm
• Micron kwaliteit  |  ruw gesinterd  |  geslepen h6
• Medium kwaliteit  |  ruw gesinterd  |  geslepen h6

blokken  voor EDM- bewerken (Electric Discharge Machining)
• leverbaar inclusief startboring en/of gesinterde schroefdraad.

Naast gerenommeerde leverancier van standaard vormdelen zetten wij onze expertise graag in bij 
het oplossen van technisch uitdagende vraagstukken. Het produceren van complexe, speciale en 
nauwkeurige vormdelen, in uiteenlopende kwaliteiten, is hierbij een van onze specialiteiten.

Recente ontwikkelingen in de productie van hardmetaal tonen enerzijds het verder verbeteren van 
mechanische eigenschappen qua hardheid en taaiheid, anderzijds de behoefte tot verhogen van 
corrosiebestendigheid van hardmetaal voor applicaties waarbij het materiaal in contact kan komen
met corrosieve media.

Voorbeelden hiervan zijn een homogene, zéér harde en slijtvast, Nano- kwaliteit hardmetaal specifiek 
ontwikkeld als basismateriaal voor hoogwaardig verspanend gereedschap. Geschikt voor nauwkeurig en 
beheersbaar (na-)bewerken van precisieonderdelen met hardheid < 90 HRa., of…
een door de Amerikaanse Food and Drug Administration gecertificeerde Micron- kwaliteit inzetbaar in de 
levensmiddelenindustrie als snijmes voor (ver-) snijden of vermalen van (bevroren) groenten, fruit, vlees-
waren, visproducten ed. Dankzij unieke kenmerken, corrosiebestendig, niet magnetiseerbaar en chemisch 
resistent; tw., bestendig tegen zuren uit voedingsmiddelen, organische oplosmiddelen en logen uit 
reinigingsmiddelen, ook geschikt voor toepassingen als slijtdeel, bijvoorbeeld sproeikop, meng- en 
roergereedschap of slijtdeel in zowel chemische als recycling industrie.
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•WERELDPRODUCTIE HARDMETAALWERELDPRODUCTIE HARDMETAALWERELDPRODUCTIE HARDMETAALWERELDPRODUCTIE HARDMETAAL

• TOEPASSINGEN WOLFRAAMCARBIDETOEPASSINGEN WOLFRAAMCARBIDETOEPASSINGEN WOLFRAAMCARBIDETOEPASSINGEN WOLFRAAMCARBIDE

40%

27%

10%

18%
5%

• TOEPASSINGEN HARDMETAALTOEPASSINGEN HARDMETAALTOEPASSINGEN HARDMETAALTOEPASSINGEN HARDMETAAL

• GEREEDSCHAPSTAAL

• KERAMIEK

• CERMET

• CBN

• DIAMANT

• HARDMETAAL

14%

10%

8%

6%
5%

57%

•WERELDMARKT SNIJMATERIALENWERELDMARKT SNIJMATERIALENWERELDMARKT SNIJMATERIALENWERELDMARKT SNIJMATERIALEN

VERSPANING •
SLIJTDELEN •

SPAANLOOS •
MIJNBOUW •

OVERIG •

• HARDMETAAL

• VEREDELING

• CHEMIE

• SEMICON

• OVERIG

EUROPA •
USA / CANADA •

JAPAN •
CHINA •

OVERIG •

•WERELDWIJDE OPBRENGST WOLFRAAMCARBIDEWERELDWIJDE OPBRENGST WOLFRAAMCARBIDEWERELDWIJDE OPBRENGST WOLFRAAMCARBIDEWERELDWIJDE OPBRENGST WOLFRAAMCARBIDE

• RUSLAND

• USA / CANADA

• JAPAN

• CHINA

• OVERIG

27%

11%

11%

10%

41%

14%

9%

5%

70%

2%

HARDMETAAL, FACTS AND FIGURESHARDMETAAL, FACTS AND FIGURESHARDMETAAL, FACTS AND FIGURESHARDMETAAL, FACTS AND FIGURES

Jaarproductie van hardmetaal bedraagt momenteel wereldwijd ca. 90.000 ton. 
Wolfraamcarbide is het hoofdbestanddeel van hardmetaal en wordt gelimiteerd voor meer dan 70% in 
China gedolven, hierdoor is de vraagprijs sterk afhankelijk van vraag en aanbod en met meer dan 200% 
gestegen in de afgelopen 25jaar.

Wolfraam kent diverse toepassingsgebieden maar met een aandeel van 61% is de productie van 
hardmetaal, 's werelds grootste  toepassing voor Wolfraamcarbide. De wereldwijde reserve aan 
Wolfraamcarbide worden geschat op ca. 3,1 miljoen ton, waarvan in Europa 0,5%.

Kenmerkend voor hardmetaal is de enorme hardheid, hoge slijtvastheid, lage thermische uitzetting en 
temperatuur ongevoeligheid. Hardmetaal heeft met 40% het grootste toepassingsgebied in productie van 
verspanende gereedschappen, waarbij het als snijmateriaal wereldwijd een aandeel heeft van 57%.

61%20%

7%
10% 2%
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HARDMETAAL RECYCLINGHARDMETAAL RECYCLINGHARDMETAAL RECYCLINGHARDMETAAL RECYCLING

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.

Recyclen hardmetaal kent twee verschillende processen :

• Total Chemical Rework; chemische proces waarbij alle elementen in het hardmetaal- schroot volledig
worden verwerkt tot zuivere grondstoffen. 
Als producent van hoogwaardige kwaliteit hardmetaal produceren wij alleen hardmetaal met zuivere 
grondstoffen. Bij het recyclen van hardmetaal wordt door ons alleen gebruik gemaakt van het duurder
maar betrouwbare “Total Chemical Rework”. Alleen op deze wijze kan een consistente, betrouwbare
en hoogwaardige kwaliteit hardmetaal worden gegarandeerd.

• 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. Het verkregen granulaat is nauwelijks op korrelgrootte te selecteren wat betekent dat als
het bij nieuwe productie van hardmetaal wordt gebruik deze kwaliteit zal bestaan uit een variatie van
korrelgroottes wat een directe invloed heeft op de uiteindelijke hardheid. 
Deze goedkopere variant is daarom niet consistent en de kwaliteit hardmetaal niet reproduceerbaar.
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TOEBEHOREN HARDMETAAL TOEBEHOREN HARDMETAAL TOEBEHOREN HARDMETAAL TOEBEHOREN HARDMETAAL 

Voor handmatig (na-) bewerken van hardmetaal snijmessen, (om-) vormgereedschap, stansgereedschap,
schaafgereedschappen, verspanend gereedschap, ed., leveren wij onderstaand toebehoren ;

• Diamant handvijlen in diverse korrelgroottes en uitvoeringen leverbaar
• (Hand-) wedstenen specifiek voor hardmetaal. Leverbaar in 10 verschillende korrelgroottes
• Leppasta, smeermiddel dragende pasta met Boriumnitride specifiek voor (ge-) harde materialen 

TOEBEHOREN SLIJPGEREEDSCHAPPEN TOEBEHOREN SLIJPGEREEDSCHAPPEN TOEBEHOREN SLIJPGEREEDSCHAPPEN TOEBEHOREN SLIJPGEREEDSCHAPPEN 

Voor het (na-) bewerken van hardmetaal vormdelen leveren wij een uitgebreid programma aan 
slijpgereedschappen, die door onze producent DIEHL compleet in eigen beheer worden vervaardigd.

Slijpschijven Borazon & Diamant Slijpstiften Diamant Gecoat [PVD]

• Diameterbereik Ø 20 ~ Ø 450 mm • Diameterbereik Ø 0,4 ~ Ø 20,0 mm
• Korrelgrootte BN 46 ~ BN 151 [Borazon] • Schachtdiameter Ø 2,0 ~ Ø 10,0 mm
• korrelgrootte D13 ~ D151 [Diamant] • Korrelgrootte D30 ~ D252
• Binding C60 / C75 • Leverbaar in alle gangbare uitvoeringen
• Geschikt voor vlak- & rondslijpen
• Leverbaar in alle gangbare uitvoeringen Slijpstiften Gesinterd Diamant

• Diameterbereik Ø 0,2 ~ Ø 15,0 mm
• Schachtdiameter Ø 3,0 ~ Ø 10,0 mm
• Korrelgrootte D13 ~ D181
• Binding M4000 C145
• Leverbaar in alle gangbare uitvoeringen
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vragen en/of opmerkingen vernemen wij uiteraard graag;
WWW.HARDMETAAL.NU | INFORMATIE@HARDMETAAL.NU | +31 486 451056

volg ons op
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