Thermisch spuiten

Uitloop- / looperrollen staalindustrie
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Tijdens de productie van staal zijn uw productieonderdelen onderhevig
aan enorme krachten en hoge temperaturen. Omstandigheden die de
productiecapaciteit danig kunnen beïnvloeden, tenzij uw materieel in
optimale conditie verkeert. Dat geldt bijvoorbeeld voor uw uitlooprollen,
die te allen tijde bestand moeten zijn tegen deze zware belasting.
Daarnaast moeten de rollen corrosiewerend zijn én moet de frictie
tussen de rollen en de staalstrips maximaal zijn om de strip optimaal te
begeleiden op z’n weg naar de coiler.
Vanuit die eisen hebben wij de Habets High Grip (HHG) rol ontwikkeld
met een excellent gedrag als het gaat om slijtvastheid, corrosiewering
en grip tussen de rol en de staalstrip. Afhankelijk van externe omgevingsfactoren verliest de HHG-rol slechts minimaal aan slijtlaag en
kan een levensduur tot gemiddeld 50 miljoen ton staal worden bereikt.
Hiermee bespaart u aanzienlijk op onderhoudskosten én kan de
productiesnelheid worden opgevoerd, wat een flinke capaciteitsvergroting kan opleveren.
Wij inventariseren graag uw uitlooprollen om samen met u uit te
rekenen welke besparing de Habets High Grip rol u kan opleveren.

Thermisch spuiten
Metaal coating
Product

Uitlooprol en looperrol

Basismateriaal

Staal

Proces

Autogeen poederspuiten.

Type coating

H.H.G. (High grip, wear resist)

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking

Voorheen (roestvrij) staal

De meeste moderne warmbandwalserijen in Europa hebben erkend,
hoe belangrijk het is een uitlooptafel in in bedrijf te hebben die in
optimale conditie is en hebben deze derhalve van Habets’ High Grip
(H.H.G.) rollen voorzien.
Voordelen van de H.H.G. rol:
- Dunner materiaal walsen wordt mogelijk hierdoor wordt uw ‘productvenster’ groter. Dit biedt u extra levermogelijkheiden naar uw klanten.
- Vermindering van het aantal cobbles door toepassing van de H.H.G.
rol kan enorme besparingen in geld opleveren.
- Snelheidsverhoging en dus een hogere output is mogelijk.
- Betere tracking richting coiler.
- Jarenlange (praktijk) ervaring in diverse warmband-walserijen.
Typische kenmerken van H.H.G. Rol:
- Uitstekende slijtvastheid voor een lange standtijd.
- ‘High Grip’ voor een betere tracking naar de coiler.
- ‘Out off passline’ indicatie.
- Betrouwbare, degelijke constructie.
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Thermisch spuiten

Zeefleidwals
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Tijdens de productie van papier zijn uw geleiderollen onderhevig aan
enorme krachten en chemische invloeden. Omstandigheden die uw
productiecapaciteit danig beïnvloeden en snel kunnen leiden tot slijtage
en vervroegde vervanging van de rollen. Tenzij deze in optimale conditie
verkeren en dus bestand zijn tegen de genoemde belasting.
Habets Wear Resist (HWR) Carbidur of Ceramic biedt u een
hoogwaardige coating waarmee uw geleiderollen zware belastingen,
hoge temperaturen en andere externe invloeden kunnen weerstaan.
Een behandeling van uw nieuwe of gebruikte rollen met HWR
resulteert in langere standtijden, verlenging van de totale levensduur
en aanzienlijke reductie van onderhoudskosten.
Wij inventariseren graag uw geleiderollen om te bekijken hoe
we de kwaliteit van uw productieprocessen kunnen verbeteren.

Thermisch spuiten
Carbide- of Ceramiccoating
Product

Zeefleidwals

Basismateriaal

Staal

Proces

H.P.-H.VO.F. (hogesnelheid spuiten)

Type coating

HWR Carbidur of Ceramic

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking

Voorheen verchroomd

De meeste papierfabrieken in Europa weten, hoe belangrijk het is
zeefleidwalsen in de machine te hebben die zo lang mogelijk, constant
en probleemloos draaien. De Habets Wear Resist coating
van Habets biedt hier de oplossing voor. De meest moderene
papierfabreieken in Europa hebben dit (h)erkend en passen op
hun zeefleidwalsen de HWR coating van Habets toe.
Uw voordelen van walsen voorzien van HWR Carbidur coating:
- Langere standtijd.
- Minder onderhoudskosten.
- Constante kwalteit van het walsoppervlak.
- Jarenlange (praktijk) ervaring in diverse papierfabrieken
Typische kenmerken van de HWR Carbidur en Ceramics coating
- Uitstekende slijtweerstand voor een lange standtijd.
- Uitstekende weerstand tegen corrosie.
- In de praktijk bewezen techniek.
- Toe te passen op gebruikte en nieuwe walsen.
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Thermisch spuiten

Zeefbedrollen voor pellets
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Als producent van pellets wordt van u verlangd dat de pellets binnen
een bepaalde diametermarge vallen. Om dit te kunnen verwezenlijken,
dienen de afstanden tussen de individuele pelletrollen zo constant
mogelijk te zijn voor een zo lang mogelijke periode. Dat betekent dat er
hoge eisen worden gesteld aan de slijtvastheid van uw pelletrollen.
De Habets Wearresist Roll (HWR) met een keramische coating is speciaal
ontwikkeld om de enorme slijtage te kunnen weerstaan die ontstaat bij
de productie van pellets. Dankzij de HWR-coating is geen ‘regapping’
meer nodig als gevolg van slijtage of aangekoekt product en verkrijgt u
een meer constante pelletafmeting over een langere periode. Hierdoor
bereikt u een substantiële standtijdverlenging (> factor 3 t.o.v. de
ongecoate variant) en dus een aanmerkelijk hogere productiecapaciteit.
Wij inventariseren graag uw pelletrollen om samen met u te berekenen
welke besparing de Habets Wearresist Roll u kan opleveren.

Thermisch spuiten
Metaal coating
Product

Zeefbed rol voor pellets

Basismateriaal

Staal

Proces

Atmosferisch Plasma spuiten

Type coating

HWR Ceramic

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking

Voorheen verchroomd

Staalfabrieken in Europa weten hoe belangrijk het is pellets van een
constante afmeting te kunnen produceren. Habets heeft hiervoor een
oplossing gevonden in de vorm van hun ‘HWR ceramic’ coating. De
hoge eisen op het gebied van slijtage en ‘non-stick’ zijn belangrijke
factoren die, door ‘HWR ceramic’ succesvol bestreden worden.
Re-gapping is niet meer nodig en een substantiële verlenging van de
standtijd is het resultaat.
Uw voordelen van zeefbedrollen voorzien van
HWR Ceramic coating:
- Geen re-gapping meer nodig
- Constantere pellet afmeting gedurende lange tijd
- Langere standtijd waardoor minder stilstand geeft hogere output
- Minder onderhoudskosten
- Jarenlange (praktijk) ervaring in diverse staalfabrieken
Typische kenmerken van de HWR Ceramic coating
- Uitstekende slijtweerstand voor een lange standtijd
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- In de praktijk bewezen techniek
- Constante kwaliteit van het walsoppervlak
- Geen ‘stick-on’ waardoor een constante zeefruimte
- Oppervlakteruwheid van de coating < 0,8 Ra
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Thermisch spuiten

Reparatie van walsen voor de staalindustrie
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Het vervangen van walsen voor deze het einde van hun (oorspronkelijke)
levensduur hebben bereikt is een uiterst kostbare aangelegenheid. Dat
terwijl de walsen in veel gevallen nog te reviseren zijn voor een fractie
van de nieuwprijs.
Wij zetten onze ruim zestig jaar ervaring met grootverspaning en diverse thermische spuittechnieken graag in om uw walsen nieuw leven
in te blazen door reparatie van uw waardevolle onderdelen middels
thermisch spuiten. Naast het verspanen tot de oorspronkelijke maten
herstellen we bijvoorbeeld ook versleten astappen en kunnen we tegelijkertijd eventuele modificaties en/of nieuwe onderdelen aanbrengen.
Het resultaat is een wals die snel én tegen een fractie van de nieuwprijs
weer als herboren bij u terugkomt.

Thermisch spuiten
Metaal coating
Product

Wals voor de staalindustrie

Basismateriaal

Gelegeerd staal

Proces

Autogeen spuiten

Type coating

Metallisch

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking		

Voorheen middels lassen

De beweegreden om een wals(tap) te laten repareren en dus een
belangrijke rol speelt bij de beslissing een walstap te laten repareren is
meerledig. Kosten en lange levertijd/verkrijgbaarheid zijn de belangrijkste. Het repareren middels de door Habets ontwikkelde ‘net zo goed
als nieuw’ methode zorgt dat de wals zijn oorspronkelijk verwachtte
levensduur haalt en dit tegen een fractie van de kosten van een nieuwe
wals. We zijn gaarne bereidt uw specifieke schadegeval te beoordelen
en u te adviseren. Deze methode wordt succesvol toegepast voor walserijen door heel Europa.
Voordelen van deze unieke reparatiemethode:
- In verhouding met aanschaf van een nieuwe wals een zeer korte levertijd
- In verhouding met de aanschaf van een nieuwe wals zeer lage kosten
- Er is geen warmtebehandeling voor of na de reparatie nodig
- Het proces heeft geen invloed op de eigenschappen van de wals
- Restwaarde van de wals wordt volledig benut
- Jarenlange (praktijk) ervaring in diverse warm- / koudband walserijen
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Thermisch spuiten

Duurzame coatings voor de industrie
Sinds 1944 bouwen wij al naam en faam
op als toeleverancier en servicepartner
van industriële componenten en oppervlaktebehandeling. Naast metaalverspaning, machinebouw en renovatie van
grote machineonderdelen werken wij ook
al meer dan 40 jaar met verduurzamende
thermische spuitprocessen en zijn we al
vele jaren actief als producent en servicepartner van klantspecifieke procesrollen,
zoals transportbandrollen, uitlooprollen
en geleiderollen. Gesteund door onze
ruime ervaring kunnen wij ook voor u het
verschil maken!

Binnen de industrie wordt enorm veel gevraagd van uw procesrollen.
Zo zijn ze onderhevig aan bijvoorbeeld hitte, slijtage, corrosie en chemische invloeden. Als specialist op het gebied van productie en revisie van
machineonderdelen biedt Habets een uiterst duurzame oplossing in de
vorm van het aanbrengen van slijtvaste coatings die hun weerga niet
kennen.
Door de techniek – thermisch spuiten – gaan productieonderdelen die
gevoelig zijn voor schadelijke invloeden vele malen langer mee. Daarnaast kan met een thermisch gespoten coating een maatcorrectie
worden uitgevoerd, waarbij wij met zeer hoge nauwkeurigheid uw
onderdeel herstellen tot de oorspronkelijke specificatie. Ook zorgt
thermisch spuiten voor een aanzienlijke verbetering van de oppervlaktekwaliteit van het behandelde onderdeel, waardoor de kans op
beschadiging van uw producten geminimaliseerd wordt. Onze effectieve oplossingen op het gebied van maatcorrectie en verbetering van
oppervlaktekwaliteit zijn dus zowel op korte als lange termijn merkbaar
in lagere kosten van uw productiemiddelen en een hogere output.
Wij inventariseren graag uw productieproces om samen met u te
berekenen welke kostenbesparing we voor u kunnen realiseren.

Thermisch spuiten
Thermisch spuiten
Product		

Alle lokaties in de basis-industrie waar schade,
slijtage en corrosie een rol speelt

Basismateriaal

Te boordelen

Processen

Autogeen-, Electrisch-, Plasma-, HP-HVOF spuiten

Type coating

Afhankelijk van het probleem

Te coaten oppervlak

Conform klantspecificatie

Opmerking		

Nagenoeg onbeperkt qua mogelijkheden

De beweegreden om uw product van een corrigerende-, slijtvaste- of
corrosiewerende coating te laten voorzien kan meerledig zijn. Slijtagebestendigheid, corrosiewering, kosten, lange levertijd/verkrijgbaarheid
zijn de belangrijkste. Het repareren en veredelen van oppervlakken
middels de door Habets toegepaste technieken die mogelijk met het
“thermisch spuiten” heeft een belangrijke positie verworven binnen de
basis-industriëen. Onze ervaringen in combinatie met onze R&D op dit
gebied kunnen u veelal een positieve oplossing bieden als er sprake is
van slijtageweerstand, levertijd en kosten. We zijn gaarne bereidt uw
specifieke ‘probleem of schadegeval te beoordelen en u te adviseren.
Uw voordelen van behandeling van onderdelen middels
thermisch spuiten:
- In plaats van een nieuw product te kopen is behandeling middels
thermisch spuiten veelal economischer (prijs en levensduur) en de
levertijd aanmerkelijk korter
- Er is meestal geen extra (warmte)behandeling voor of na het
thermisch spuiten nodig
- Het proces heeft geen invloed op de eigenschappen van het materiaal
van de producten
- Een versleten product krijgt weer een hoogwaardig karakter
- Het thermisch spuiten wordt al tientallen jaren succesvol toegepast
binnen de diverse basis-industriëen in de wereld
- Jarenlange succesvolle (praktijk) ervaring in diverse sectoren binnen
diverse basis-industriëen
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