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De beste oplossingen voor uw specifieke 
slijtage probleem

Rijdam zit al zo'n 60 jaar in de slijtage problematiek. In die jaren hebben wij 
expertise, ervaring, ambachtschap en engineering kwaliteiten opgebouwd.

De gedrevenheid, flexibiliteit en het professionalisme van onze werknemers 
om altijd een top product of oplossing neer te zetten, met aandacht voor 
detail, kenmerkt ons. We zoeken altijd, samen met u, praktijkgericht, naar 
de beste oplossing voor uw specifieke slijtage probleem.

In bijna elke industrie komt slijtage voor, dat is wat ons vakgebied zo leuk en 
gevarieerd maakt. Wij zijn onder andere  actief in de scheepvaart en 
offshore industrie, rubber en kunststofindustrie, olie en chemische industrie, 
krachtcentrales, voedings en diervoedingsindustrie, papier en textiel 
industrie, houtindustrie, staal productie industrie, erts en mijnbouw industrie, 
baggerindustrie, recycling industrie, en zelfs in de meet en regeltechniek. 

Erosieve en 
corrosieve slijtage

Zeker in combinatie met hoge 
temperaturen zijn onze 
oplossingen met Kobalt, 
Nikkel en Wolfram legeringen 
bij uitstek geschikt voor deze 
slijtage problematiek. 

Onze oplossingen
Andere vormen van 
slijtage

Het is niet altijd nodig of 
economisch efficiënt om de 
meest slijtvaste lagen op te 
zetten. Om deze reden werken 
wij ook graag met Chroom- en 
IJzer- carbide legeringen. 
Wanneer de 
onderhoudsintervallen al 
gepland zijn of het 
slijtagebeeld mee valt kunnen 
deze legeringen een 
aantrekkelijk geprijsde 
standtijdverbetering bieden.

Extreme slijtage

Met onze Technosphere® en 
Technodur® producten van 
Technogenia creëren wij 
extreem slijtvaste 
pantserlagen. De hardheid 
hiervan wordt bepaald door 
het hoge percentage wolfram 
carbiden, ca 3500HV en 
benaderd de hardheid van 
diamant! 
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Autogeen lassen
Autogeen lassen is geschikt voor meeste 
staalsoorten en goede kwaliteit gietstaal. Bij 
Rijdam wordt autogeen lassen voornamelijk 
gebruikt voor het oplassen van Kobalt en 
Wolfram carbiden legeringen, en de 
extreem slijtvaste legeringen van 
Technogenia; Technodur® & 
Technosphere®. 

Deze materialen kunnen op alle 
non-martensieke en alle lasbare stalen 
worden opgebracht, en door de 
lasmethode worden de intrinsieke 
eigenschappen, waaronder de hardheid 
van de wolframcarbiden, behouden. 

De laslagen zijn door deze methode van 
lassen vrij van scheuren en de vervorming 
van het basismateriaal is zeer gelimiteerd. 
Een groot voordeel is dat de materialen over 
elkaar heen kunnen worden aangebracht, ook 
wanneer reparaties nodig zijn.

Deze lagen worden gebruikt bij 
extreme slijtage, bijvoorbeeld 
waarbij de delen in direct contact 
komen met het te ruwe materiaal, 
denk aan meng-delen, 
schroeven, schrapers, tanden, 
boorkoppen en wearplates.

Met onze jarenlange ervaring 
schromen wij niet om elke klus 
aan te pakken! 
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Vlamspuiten
Vlamspuiten is door kennis en jarenlange 
ervaring een van de specialisaties van 
Rijdam. Het is een proces wat twee stadia 
kent; de poeder legering die op een positie 
gespoten wordt met een vlam-spuit, 
daarna wordt deze gemengd door een 
zuurstof-waterstof of soortgelijke brander. 

In het proces worden speciale 
aangepaste nikkel, kobalt en carbide 
bevattende legeringen gebruikt die 
zorgen voor gladde, dunne lagen slijtvast 
materiaal, die metallurgisch gebonden 
zijn aan het basismateriaal. 

Het vlamspuiten met Stellieten (Kobalt 
legeringen) noemen wij ook wel 
stelliteren.Deze techniek wordt vaak 
gebruikt om kleppen, klephuizen en 
ventielen te voorzien van een slijtvaste, 
corrosiebestendige laag. 
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Draadspuiten
Draadspuiten is geschikt voor alle 
metaallegeringen die in draadvorm 
kunnen worden getrokken. Door een 
zuurstof/acetyleen brander wordt de 
draad gesmolten en met behulp van 
perslucht op een werkstuk gespoten. 
Rijdam is gespecialiseerd in dit proces 
en doet vele reparaties van slijtage 
gevoelige onderdelen op deze manier. 

Autogeen draadspuiten zorgt voor een 
nieuwe, corrosiebestendige laag waardoor 
het onderdeel weer een stuk langer mee 
kan. Ook bevordert het proces de 
loopeigenschappen van het deel door de 
typische structuur van de laag. Hierdoor is 
dit proces uitermate geschikt voor maat 
correcties en reparaties aan bijvoorbeeld 
klepstelen, walsrollen en tuimelaars.
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PTA Lassen
PTA lassen is zeer geschikt voor alle 
kobalt, nikkel, ijzer en carbide bevattende 
legeringen, die speciaal zijn ontwikkeld 
voor deze vorm van lassen. Het is 
geschikt voor de meeste soorten staal en 
nikkel legering basis materialen. De 
laslaag vormt een metallurgische binding 
met het basismateriaal.

De opmenging is vergelijkbaar met die 
van autogeen lassen; de temperaturen 
zijn relatief laag. In één keer kan er een 
laag van tussen de 0,75 mm en 6.35 
mm worden opgebracht. Dit maakt het 
proces geschikt voor erg veel 
toepassingen. De combinatie van 
weinig opmenging en de optie van het 
aanbrengen van dunne lagen en dikke 
lagen leent zich bijvoorbeeld perfect 
voor wearplates, turbinebladen en 
klepzittingen
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Lasercladding
Lasercladding wordt slijtage-schade 
herstellend of juist preventief gebruikt. Het 
proces maakt gebruik van de energie van 
een diode laser om het gewenste aan te 
brengen materiaal (hiervan de matrix) licht 
te smelten. Met lasercladding brengen we 
Wolfram carbide coatings, Kobalt 
(Stellieten), Nikkel (Inconel) of andere 
metaallegeringen aan op vele verschillende 
soorten basismateriaal.

Een bijzonder voordeel aan het 
Lasercarb®, dat wij met onze partner en 
fabrikant Technogenia aanbieden is dat 
dit de carbide korrels in het lasmateriaal 
niet beïnvloedt. Deze behouden dus hun 
intrinsieke eigenschappen. De laslagen 
vormen een metallurgische binding met 
het lasmateriaal, wat een een laag met 
hoge carbide dichtheid vormt. Dit zorgt 
in het geval van Technolase® voor 
hardheden tot 3500Vickers!

Dit alles wordt gedaan in een CNC 
opstelling en is dus erg precies en uitermate 
geschikt voor de productie van grotere 
aantallen. Ook kunnen door de opstelling 
lastige binnen-diameters of grote 
buiten-diameters zonder problemen worden 
aangepakt.

Lasercladden en Lasercarb® 
coatings zijn erg populair in 
verschillende industrieën, 
zoals de olie industrie, de 
staal industrie, papier 
productie industrie, voedsel 
productie industrie en 
recycling industrie.
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https://www.rijdam.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Stelliet-Rijdam.pdf


TIG lassen
Gas tungsten arc (TIG) lassen, is ideaal 
voor kleine componenten omdat het een 
hoge mate van controle biedt over de 
warmtetoevoer en de positionering van de 
boog en laslaag. TIG heeft met andere 
boog oppervlakte methoden in gemeen 
dat dit process goed geautomatiseerd kan 
worden. Drie variabelen die de 
eigenschappen van de laslaag bepalen 
zijn de toevoersnelheid, de lasstroom 
sterkte, en de snelheid van werken. 
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Het toepassingsgebied van TIG-lassen 
is vooral hooggelegeerd staal (RVS, 
roestvast staal) of aluminium. Het 
wordt ook regelmatig gebruikt voor 
laaggelegeerd staal met dunne 
plaatdiktes daar de lassnelheid vrij 
laag is. TIG lassen zorgt voor een 
hoge laskwaliteit met weinig vervuiling. 
Ook heb je geen last van spatten met 
deze methode. Wij gebruiken deze 
methode graag om Kobalt legeringen 
op te lassen.



MIG Lassen
MIG lassen is erg geschikt voor Kobalt, 
Nikkel en IJzer bevattende legeringen. 
Met carbide legeringen moet de 
temperatuur in de gaten worden 
gehouden zodat de carbiden niet 
opmengen door hoge energie-inbreng. 
Het proces leent zich voor kleine 
componenten en heeft een hoog niveau 
van precisie. Wij gebruiken deze techniek 
vaak voor het oplassen van stellieten en 
materialen op ijzer en chroom basis, dit 
zijn vaak gevulde lasdraden.

Met deze techniek is het mogelijk om 
opmenging van minder dan 5% te 
halen. De hardheid die bereikt wordt 
in de laslaag hangt of van de mate 
van opmenging en het aantal 
laslagen. Deze techniek leent zich 
goed voor het oplassen van 
bijvoorbeeld aanvoerschroeven, 
wearplates, schroeflinten, tanden en 
mengdelen en kan economisch 
interessante opties bieden.



MMA Lassen
Voor het MMA proces worden over het 
algemeen beklede elektroden gebruikt. Het 
is geschikt voor het oplassen van zware 
onderdelen en simpele reparaties. De 
elektrische boog zorgt voor meer dan 
normale opmenging van het substraat, wat 
de eerste laslaag zachter en taaier maakt, 
wat een groot voordeel kan zijn voor impact 
belasting.

De tweede laslaag heeft een 
significant lagere opmenging en is 
daardoor harder. We gebruiken MMA 
lassen veel bij het oplassen van kobalt 
legeringen op bijvoorbeeld 
klepzittingen en afsluiters. 



Wearplates
De Lasercarb®, Technodur® en 
Technosphere® wearplates zijn zeer 
geschikt voor extreme slijtage, 
bijvoorbeeld slijtage dat ontstaat doordat 
de materialen in direct contact staan met 
het ruwe, te verwerken, materiaal. De 
slijtplaat op de onderste foto bijvoorbeeld, 
wordt gebruikt in de dredging industrie, 
waar deze op de bodem van het water 
door het zand wordt getrokken. Deze 
plaat is gemaakt van Hardox materiaal en 
opgelast met Technosphere®.

De linker wearplate heeft een coating die 
is opgebracht d.m.v. booglassen. Deze 
wordt geproduceerd met speciaal 
ontwikkelde gevulde lasdraden. Deze 
platen zijn een meer slijtage resistent 
alternatief dan hardox of getemperde 
abrasief resistente platen. De lagen van 
deze platen zijn zeer homogeen en 
consistent. De platen zijn zeer functioneel 
en een economisch aantrekkelijk 
alternatief,  en kunnen in veel kwaliteiten, 
vormen en maten, zelfs in buisvorm, 
gemaakt worden.

Rijdamplate 100 tot 600 voor 
verschillende toepassingen
Hardheid +- 60-64 HRC
Rijdamplate lite: extreem 
slijtvast en lichte platen (foto)
Hardheid: 68 HRC
Rijdamplate Tuff: Taai 
materiaal, ideaal voor 
abrasieve slijtage, hoge druk 
en impact toepassingen
Hardheid: 56-58 HRC
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