
1 

 

 

 

State-of-the-art Herstelprocessen 

Inleiding 

Herstellen is het lokaal of volledig verwijderen van gebroken, versleten of 

gecorrodeerde onderdelen en het doelbewust vervangen door een nieuw onderdeel 

of een lokale vervanging in een metaal of een niet-metaal. 

In het huidig geval van haven gebonden activiteiten gaat het meestal om metalen 

onderdelen en meestal om preventieve of curatieve acties van een onderhoudstaak 

of het herstellen van een schade als gevolg van slijtage of door een ongeval. 

Herstellen wordt meestal uitgevoerd door twee methoden: 

- Oplassen (welding/cladding): hierbij wordt materiaal via de smeltfase op 

een oppervlak afgezet. 

- Opspuiten (spraying): hierbij wordt materiaal via een verneveling van 

gesmolten deeltjes naar een oppervlak geprojecteerd.  

Figuur 1 toont een overzicht van mogelijke lasprocessen. Niet alle technieken zijn 

bruikbaar voor het herstellen. Meestal worden de processen onder ‘fusion welding’ 

aangewend.  

 

Figuur  1: Overzicht lasprocessen 
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Figuur 2 geeft een globaal overzicht van de opspuit- en oplastechnieken aangeduid 

als ‘surfacing’ 

 

Figuur  2: Technieken voor aanbrengen van gelaste en gespoten deklagen 

Momenteel kunnen ook reeds bepaalde technieken van additive manufacturing 

(AM) aangewend worden om lokale herstellingen met metaal uit te voeren. Deze 

technieken worden in dit document niet besproken. 

Het herstellen wordt bij voorkeur uitgevoerd nadat het metaaloppervlak grondig 

gereinigd is zodat geen oppervlakkige contaminatie aanwezig is voor een goede 

hechting/insmelten van het aangebrachte nieuwe materiaal. Voor de beschikbare 

reinigingstechnieken wordt verwezen naar de betreffende state-of-the-art. 

Oplastechnieken 

Het oplassen (welding/cladding) kan opgedeeld worden in drie groepen: 

1. Booglasprocessen: 
- Gewone oplastechnieken (TIG, MIG, MAG, MMAW) 

- Onderpoederdeklassen (SAW) 

- Plasma oplastechnieken (PTA) 

- Poederlassen 

- Bandoplastechnieken 

 

2. Druklasprocessen: 
- Rollassen (roll welding) 

- Explosief oplassen 

- Magnetisch pulslassen 
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3. Beam welding: 
- High Density IR arc Lamp (HDIR) 

- Laserlassen en lasercladden 

 

Principe van oplassen 

Oplassen is het toevoegen van metaal aan een metallisch object (basismateriaal) 

door middel van lassen, m.a.w. door op een basismateriaal een laag of meerdere 

lagen metaal aan te brengen via smelten. Oplassen is geen specifiek lasproces maar 

alleen een bijzondere vorm van een ‘lasverbinding’. 

Oplassen wordt dikwijls toegepast om de eigenschappen van metalen voorwerpen te 

verbeteren, bijvoorbeeld tegen corrosie of abrasie. Op bepaalde onderdelen kan 

men bijvoorbeeld harde slijtvaste lagen oplassen (hardfacing). In drukvaten is de 

corrosiebestendigheid bijvoorbeeld van groot belang. Ook is het mogelijk om 

afgesleten materiaal dat niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normen, door 

middel van oplassen te herstellen. Eventueel kan na dit herstel ook nog een speciale 

corrosiebestendige of slijtvaste laag aangebracht worden. 

Deze methode wordt ook toegepast om te besparen op materiaalkosten: op een 

‘goedkoop’ basismateriaal wordt dan een laag van een duurder materiaal met 

speciale hoogwaardige eigenschappen gelast. 

Oplassen geeft een 100% metallurgische verbinding tussen de opgelaste laag en het 

basismateriaal. Belangrijke parameters zijn de warmte-inbreng, de warmte-

beïnvloede zone (HAZ), en de opmenging (dilution). De kwaliteit van het oplassen is 

afhankelijk van deze parameters. 

De ‘gewone’ lastechnieken worden hier kort behandeld omdat deze reeds goed 

gekend zijn. Het rollassen wordt niet verder besproken omdat dit als hersteltechniek 

niet in aanmerking komt. 

Overzicht oplastechnieken  

TIG lassen en oxy-acethyleen lassen (opmenging 10 – 60 %) 

TIG-lassen staat voor Tungsten Inert Gas en is gebaseerd op de vorming van een 

elektrische boog tussen een niet-afsmeltende wolfraam elektrode en het te bekleden 

oppervlak. De laszone wordt beschermd door een inert beschermgas (meestal 

argon). Bij manueel oplassen wordt het toevoegmetaal meestal als een staaf 

toegevoegd. Het proces wordt dikwijls geautomatiseerd. Bij het oxy-acethyleen 

lassen wordt i.p.v. een boog een vlam gebruikt als warmtebron en een lasstaaf. De 

brandstofmengeling is meestal zuurstof en acetyleen. 

MIG/MAG lassen (opmenging 5 – 30 %) 

Metal inert gas (MIG) en metal active gas (MAG) zijn systemen waarbij een draad 

doorheen een lastoorts wordt gevoerd en gesmolten wordt in een elektrische boog. 
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De draad heeft twee functies: het geleidt enerzijds de stroom en het zorgt 

anderzijds voor materiaaltoevoeging. Het beschermgas stroomt ook doorheen de 

laskop en beschermt de laszone van de omgevingslucht. In geval van MIG wordt 

helium of argon gebruikt, in geval van MAG wordt een ‘actief’ gas (argon met CO2 

en zuurstof) gebruikt dat kan reageren met het gesmolten metaal. 

Er zijn bestaan 2 interessante varianten die de opmenging kunnen verlagen:  

Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius en Active Wire  van Panasonic 

kunnen gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitboog-

lassen.  

Bij het conventioneel kortsluitbooglassen wordt de kortsluitstroom beperkt met 

behulp van een shunt. Bij de moderne stroombronnen wordt de toename van de 

stroom na de kortsluiting beperkt door een elektronische regeling. Dit wordt zo 

uitgevoerd om de warmte-inbreng te beperken en om het spatten tijdens de 

materiaalafsplitsing te minimaliseren. Het innovatieve van deze processen is dat de 

draadaanvoer in het lasproces betrokken wordt. 

De processen zijn zo geregeld dat tijdens de materiaaloverdracht van de draad naar 

het lasbad de stroom bijna gelijk aan nul wordt. Door na het contact van de lasdraad 

met het werkstuk de draad een klein stukje terug te trekken en door de beperking 

van de lasstroom kan de materiaaloverdracht zonder spatten worden gerealiseerd. 

De elektrische boog zal als gevolg van de opgelopen temperatuur en na het 

verhogen van de spanning automatisch weer ontsteken. Na de materiaaloverdracht 

wordt de draad terug aangevoerd en de stroomsterkte verhoogd. 

Beide processen worden meestal gerobotiseerd toegepast. Van CMT is een 

handmatige variant beschikbaar wat van belang kan zijn in herstellingen. 

Submerged Arc Welding (SAW, opmenging 10-50 %) 

Het onderpoederdeklassen is een booglasproces waarbij het lasbad beschermd 

wordt door een slakvormend poeder. Een deel van het poeder smelt om en vormt de 

slak, het overtollige poeder wordt gerecupereerd. Net als bij MIG/MAG-lassen wordt 

gewerkt met een mechanisch aangevoerde afsmeltende elektrode, die tegelijkertijd 

elektrode en toevoegmateriaal vormt. Het wordt vooral toegepast bij de constructie 

van nieuwe schepen. 

Manual Metal Arc Welding (MMAW, opmenging 10 tot 30 %) 

Een omhulde, beklede lasdraad wordt hierbij gesmolten door een elektrische boog 

en het gesmolten metaal wordt onder de vorm van metaaldruppels afgezet. De 

omhulling zorgt ervoor dat het lasmetaal beschermd wordt door vorming van een 

slak. Het type van bekleding bepaalt mee de mechanische eigenschappen van de 

lasverbinding. Daarnaast kan de bekleding gelegeerd zijn met metaalpoeder die in 

de las worden omgesmolten. Deze slak moet nadien verwijderd worden. Manueel 
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lassen wordt het meest toegepast omwille van de eenvoud en de lage kost. De 

flexibiliteit maakt dit proces zeer geschikt voor in-situ herstel van onderdelen. 

Plasma-Transferred Arc Welding (PTAW, opmenging 5 tot 7 %) 

Plasmalassen met overgedragen boog (PTAW) is een bijzondere variant van het 

klassiek plasmalassen (figuur 3). Hierbij heeft het lasapparaat nog een extra kanaal 

tussen het plasmagas en het beschermgas: door dit kanaal wordt toevoegmateriaal 

in de vorm van zeer fijn poeder toegevoerd, dat in de plasmaboog smelt en als zeer 

kleine druppeltjes op het door de plasmaboog gesmolten oppervlak terecht komt. 

Het toegevoegde materiaal vormt een laag van 0,6-6 mm bovenop het werkstuk. 

 

Figuur 3 : Doorsnede van een PTA laskop 

Dit coating materiaal kan speciale eigenschappen hebben; vooral extreem slijtvaste 

of hittebestendige lagen worden op deze manier op werkstukken aangebracht. 

Doordat het poeder geen deel uit maakt van het elektrische circuit, kan het ook uit 

niet-metalen bestaan, bijvoorbeeld keramiek. Deze methode wordt toegepast bij het 

coaten van cilinderoppervlakken en turbinebladen. 

Poeder(op)lassen (powder welding, opmenging 1 tot 5 %) 

Dit proces gebruikt een oxy-fuel lans om het poeder en het substraat te smelten 

(figuur 4) en gelijkt op het autogeenpoeder spuiten (zie verder). Hier wordt het 

toevoegmetaal onder poedervorm via een kanaal in de lans gebracht en dichtbij het 

substraat gebracht. 
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Figuur 4 : Doorsnede van een lans voor poederlassen 

Bandlassen 

Het bandlassen is een variant van het onderpoederdeklassen. Het verschil is het 

gebruik van een band typisch 60-100 mm breed en 0.5 mm dik i.p.v. draad (figuur 

5). Deze band wordt op het basismateriaal gelast met een zo laag mogelijke 

opmenging d.m.v. een speciale laskop met brede, koperen contactschoenen welke 

zorgen voor een optimale stroomoverdracht. Ook voorziet men speciale 

aanvoerrollen om de band zo goed mogelijk te transporteren. Er zijn twee systemen 

nl onderpoederdeklassen (SAW) en elektroslag lassen (ESW). Bij SAW ontstaat een 

elektrische boog terwijl bij ESW het toevoegmateriaal smelt door het Joule-effect 

(weerstandslas). 

De voordelen van band- t.o.v. draadlassen zijn: 

- Lagere opmenging 

- Hoge neersmeltsnelheid 

- Homogeen gesmolten lasmetaal 

- Zeer vlak oppervlak door minder lasrupsen en overlappingen 

Een aantal nadelen zijn: 

- De hogere lasstroom vereist grote stroombronnen 

- Hoge warmte-inbreng 

- Beperking in minimale afmetingen 
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Figuur 5 : Bovenaan links SAW-bandlassen en rechts ESW bandlassen; onderaan 

voorbeeld van inwendig bandlassen van een drukvat 

De methode wordt gebruikt voor het inwendig bekleden van grote opslag- en 

reactorvaten (zie figuur 5) en is a.g.v. de grote omvang minder geschikt als 

herstelmethode. 

Explosielassen 

Het explosielassen is een speciaal druklasproces (figuur 6) dat zeer gevaarlijk is en 

dat alleen door gespecialiseerde bedrijven kan worden uitgevoerd. Bij dit proces 

speelt smelttemperatuur geen noemenswaardige rol. Het kenmerk van het 

explosielassen is dat door een enorme druk een zeer kleine laag (0,1 mm) zeer 

kortstondig smelt. Deze laag verbindt beide materialen aan elkaar via een 

intermetallische overgangslaag. De techniek wordt voornamelijk gebruikt om twee 

platen van verschillende materialen, zoals austenitisch roestvast staal en titanium, 

op elkaar te lassen (figuur 7).  
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Figuur 6: Explosielassen. 1 Deklaag. 2 Smeltlaag. 3. Basismateriaal. 4 Explosie. 5 

Laag explosief materiaal. 6 Plasma jet 

 

Figuur 7: Voorbeeld van een explosief gelaste laag met typisch golfpatroon 

Ook deze techniek is minder geschikt als herstelmethode. 

Magnetisch pulslassen 

Het magnetisch pulslassen is een lasprocedé waarbij gebruik gemaakt wordt van 

magnetisme om twee werkstukken tegen elkaar te drukken en te doen versmelten. 

Het principe vertoont grote overeenkomst met het bovenvermelde explosielassen, 

waarbij een magneetveld wordt gebruikt in plaats van een explosieve stof. 

Magnetisch pulslassen is een zeer snel optredend proces, waarbij zeer grote, 

kortdurende magneetvelden worden gebruikt. Door de daarbij optredende grote 

krachten kunnen materialen van ongelijke aard met elkaar worden versmolten. 

Er wordt een zeer grote wisselstroom, die kan oplopen tot 1 miljoen ampère, geleid 

door een geleidende spoel (de 'inductor') die wordt geplaatst vlakbij een plaat 

elektrisch geleidend materiaal. Daardoor wordt een intens magneetveld opgewekt 

dat conform de wet van Lenz een secundaire wervelstroom opwekt in die 

metaalplaat (figuur 8). 



9 

 

 

 

Figuur 8: Principe van magnetisch pulslassen van buizen 

Door die secundaire wervelstroom die optreedt binnen het primaire magnetische 

veld ontstaat een Lorentzkracht die de plaat een zeer grote versnelling geeft. Deze 

plaat wordt daardoor met grote kracht tegen een andere metaalplaat geschoten, die 

zich op enkele millimeters afstand bevindt. Daarbij worden snelheden bereikt van 

600-1000 m/s. De kracht is zo groot dat de oppervlakken van beide platen 

ogenblikkelijk versmelten, waarmee de las gevormd is. 

Er bestaan verschillende theorieën over het precieze bindingsmechanisme van 

explosief en magnetisch pulslassen. Er wordt aangenomen dat door de hoge 

snelheid van het bindingsproces de materialen zich zeer kortstondig in de smeltfase 

bevinden. Hierdoor kunnen materialen met een verschillend smeltpunt aan elkaar 

verbonden worden. Een andere theorie stelt dat beide oppervlakken zo in elkaar zijn 

gedrukt (plastische vervorming) dat de intermoleculaire krachten de binding in 

stand houden. 

Zoals het explosielassen is het magnetisch pulslassen minder geschikt als 

herstelmethode. 

Andere technieken  

Naast de bovenvermelde lasprocessen bestaan er andere technieken welke niet 

behoren op de groep van oplastechnieken en ook niet behoren tot de groep van 

opspuittechnieken. Hieronder worden enkele van deze speciale methoden ter 

volledigheid toegelicht. Behalve de EDS methode zijn deze technieken niet bijzonder 

geschikt voor het herstellen. 

HIP Cladding 

Hot Isostatic Pressing (HIP) is een techniek uit de poedermetallurgie om een 

metallisch onderdeel te maken uitgaande van een fijn metallisch poeder via sinteren 

in zware autoclaven (figuur 9). Indien men een laagje van het poeder aanbrengt op 

een substraat kan men aldus een cladding realiseren. Door hoge temperatuur (ca 

1150°C) te combineren met hoge drukken (100 MPa) vloeien de metaaldeeltjes 

samen tot één geheel (sinteren). Met deze techniek kunnen zowel metalen als niet 
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metalen zoals oxiden en carbiden afgezet worden. Een typische toepassing is het 

coaten van extruderschroeven en werktuigen. 

 

Figuur 9 : Doorsnede van een met draad omwonden HIP reactor 

Nadelen van deze techniek zijn de hoge temperatuur waardoor grove korrel-

structuren kunnen ontstaan en de geringe flexibiliteit van de vrij massieve reactoren 

welke voor deze doeleinden worden gebruikt.  

Electro-spark depostion/alloying (ESD) 

Deze techniek leunt aan bij het oplassen onder beschermgas. Door middel van een 

gepulste vonkgenerator wordt vonken over een draaiende electrode (anode) naar het 

werkstuk (kathode) overgebracht. Een beschermgas rond de elektrode zorgt voor 

een oxidevrije afzetting (zie figuur 10). 

 

Figuur 10: Schematische voorstelling van gepulst ESD/ESA 

 

De techniek heeft gelijkenis met het vonkeroderen (electro-spark erosion/electro 

discharge machining of EDM) maar hier wordt i.p.v. materiaal te verwijderen een 

coating afgezet. Door de beperkte warmte-ontwikkeling (door de korte pulsen) is 

deze techniek geschikt voor kleine reparaties en niet voor herstel van grote zones 

omdat het proces eerder traag verloopt en de vonkzone eerder klein is. De laagdikte 

is verder beperkt tot ca  2 mm.  
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High Density IR Arc Lamp 

Deze optische methode leunt aan bij het lasercladden. Hierbij gebruikt men een 

infra-rood lamp (IR lamp) met hoge intensiteit om een geatomiseerd metaalpoeder 

te smelten. De methode ontwikkeld door MesoCoat Inc. wordt CermaClad genoemd. 

De HDIR lamp laat toe sporen van 100 tot 300 mm breedte te leggen in vergelijking 

met 15 tot 25 mm brede sporen d.m.v. lassen of lasercladding.  Figuur 11 toont een 

toepassing van het procedé voor het inwendig coaten van grote buizen. 

 

Figuur 11 : Vergelijking tussen HDIR lamp en laserclad spuitkop (links); inwendig 

cladden van buizen dmv HDIR (rechts) 

Het metaalpoeder wordt eerst door een elektrostatische sproeikop op het substraat 

aagebracht en nadien met de IR-lamp gesmolten tot een dichte laag ontstaat. 

Samenvatting oplastechnieken 

Uit bovenstaande uiteenzetting volgt dat het aantal bestaande lasprocessen zeer 

groot is en dat niet alle technieken geschikt zijn als herstelmethode. De 

mogelijkheid om processen te gebruiken voor herstelling hangt meestal af van de 

flexibiliteit en de investeringskost. De ‘gewone’ oplastechnieken zoals TIG, MIG, 

MAG en het MMAW lassen zijn qua investering en flexibiliteit het meest interessant 

en bieden dus mogelijkheden als herstelmethode. Een andere techniek zoals PTA is 

een meer ‘high tech’ methode en wint aan interesse, vanwege de mogelijkheid om 

ook niet-metalen op te lassen. 
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Opspuittechnieken (spraying)  

Het opspuiten omvat een omvangrijke groep van technieken waarbij een materiaal 

als deklaag door middel van ‘projecteren’ op een substraat (meestal een metalen 

ondergrond) wordt aangebracht. Het toevoegen van het materiaal gebeurt in 

tegenstelling tot het oplassen door het spuiten van een gesmolten materiaal op de 

ondergrond (thermisch spuiten). Daarnaast bestaat ook het koudspuiten (cold 

spray), een opspuittechniek zonder gebruik van thermische energie. 

Principe van het opspuiten 

In het thermisch spuitproces wordt het toe te voegen materiaal gesmolten en met 

hoge snelheid op de ondergrond gespoten (figuur 12). Dit smelten van het toe te 

voegen materiaal kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan met een vlam, in 

een lasboog of in een plasma gebeuren. Alle processen hebben hun eigen 

karakteristieke eigenschappen zoals vlamtemperatuur en deeltjessnelheid (zie 

verder). Algemeen wordt bij thermisch spuiten, energie toegevoerd om het te 

verstuiven materiaal, in draad of poedervorm, om en nabij het smeltpunt te 

brengen. De gesmolten deeltjes worden nadien door middel van perslucht of 

gasstroom naar het substraat verplaatst. Hier vormen de deeltjes een hechtende 

laag. Thermisch spuiten is, met slechts één uitzondering, een koud proces. Hiermee 

wordt bedoeld dat ongeacht de warmtebron waarin het metaal gesmolten en 

verstoven wordt, het werkstuk slechts een geringe temperatuurverhoging krijgt. Bij 

de gebruikelijke substraat temperatuur van 50 tot 200 °C kan geen vervorming, 

structuurverandering of opmenging plaatsvinden. 

 

Figuur 12 : Verschillende stappen bij het thermisch spuiten 

Overzicht opspuittechnieken 

De meest gebruikte thermische spuitprocessen (thermal spraying) zijn: 

• Vlamspuiten : Verhitting door verbranding van een brandstof-zuurstof 

mengsel.  

o Autogeen draadspuiten (Oxyfuel Wire Spray OFW) ; 

o Autogeen poederspuiten (Oxyfuel Powder Spray OFP); 

o Explosief spuiten (Flame Shock Spraying of Detonation Spraying) 
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o High-velocity oxy-fuel spraying (HVOF) 

o High-velocity air-fuel spraying (HVAF)  

• Elektrisch spuiten : Energie afkomstig van elektrische energie meestal door 

een boogontlading.  

o Elektrisch draadspuiten (Electric Arc Wire EAW) 

o Vacuum Arc Spraying (VAS) 

• Plasmaspuiten (verhitting door boog, met gasinjectie):  

o Atmosferisch plasmaspuiten (Powder Arc Spray PA) 

o Lage en hoge druk plasma spuiten (VPS en CAPS) 

o Onderwater plasmaspuiten (UPS) 

o Roterend plasma spuiten 

o Suspensie plasma spuiten (SPPS) 

Bij het koudspuiten kan men volgende technieken vinden:  

o Cold Spray of Gas Dynamic Spray (CGDPS) 

o Laser Assisted Cold Spray (LACS) 

Figuur 13 geeft een overzicht van de werktemperatuur en de snelheidsgrenzen van 
de deeltjes bij de verschillende spuittechnieken.  

 

Figuur 13 : Overzicht spuittechnieken i.f.v. de temperatuur en de snelheid van de 

geprojecteerde deeltjes 

Vlamspuittechnieken  

Het autogeen draad- of poederspuiten is de eenvoudigste manier van thermisch 

spuiten. Het proces is gebaseerd op een chemische reactie tussen zuurstof en een 

brandstof (acetyleen, waterstof) om een warmtebron en gasstroom te genereren. De 

voeding van het materiaal gebeurt onder de vorm van een draad of poeder waarbij 
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perslucht toegevoegd wordt om het gesmolten metaal te verstuiven naar het 

substraat (figuur 14). Bij gebruik van poeder i.p.v. draad is het proces gelijkaardig 

maar met een aanvoer van poeder i.p.v. draad. Het voordeel van poeder is dat een 

grotere keuze aan materialen en mengsels beschikbaar is t.o.v. draadsoorten. Het 

vlamspuiten is gelimiteerd tot materialen met een smeltpunt beneden de 

vlamtemperatuur. Door de relatief lage vlamtemperatuur en door de lage snelheid 

(40 m/s) zijn de coatings meestal poreus en is de sterkte en adhesie tussen de 

coating en het substraat eerder laag. 

Figuur 14 : Schema van het vlamspuiten (links met poeder, rechts met draad) 

Schooperen (ook ‘metaliseren’, thermisch spuitverzinken genoemd) is een gekend 

voorbeeld van autogeen spuiten, genoemd naar de Zwitser Schoop. Hierbij wordt 

vloeibaar zink of aluminium thermisch gespoten op een vooraf blank gestraald 

metaaloppervlakte. Hierbij wordt een zinkdraad of zinkpoeder door een spuitpistool 

getransporteerd en met een vlam verhit. Het gloeiende vloeibare metaal wordt met 

een spuitpistool in een dun laagje aangebracht en zal onmiddellijk stollen tot een 

goed hechtende laag. Met behulp van perslucht wordt het half vloeibare zink op het 

te verzinken voorwerp gespoten. Door het enigszins ruwe oppervlak na stralen 

hecht de aangebrachte coating zeer goed. Het wordt onder andere toegepast bij het 

restaureren en daarna conserveren van gietijzeren voorwerpen tegen corrosie. Maar 

ook zeer grote voorwerpen die niet in een zinkbad passen kunnen op deze manier 

verzinkt worden (bv bruggen, stellingen enz). 

 

Het explosief spuiten (High Frequency Pulse Detonation of HFPD) wordt beschouwd 

als één van de snelste thermische spuitmethoden. Het bestaat uit een lange aan één 

zijde gesloten watergekoelde buis (figuur 15). Zuurstof en een brandbaar gas 

(acetyleen) wordt in de buis gemengd met een poedervormig coating materiaal. 

Daarna wordt het gasmengsel met een vonk ontstoken en vindt een ontploffing 

plaats waardoor de deeltjes smelten en een zeer hoge snelheid (ca 600 m/s) krijgen.  
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Figuur 15 : Principe van het explosief spuiten 

Na iedere ontploffing wordt de buis d.m.v. stikstof gespoeld. Er kunnen 1 tot 15 

ontploffingen per seconde optreden afhankelijk van de  gebruikte uitrusting.                 

Bij het HVOF spuiten (High Velocity Oxygen Fuel) wordt een mengsel van gas of 

vloeibare brandstof samen met zuurstof in een verbrandingskamer toegevoerd. 

Tezamen met deze gasstroom wordt centraal een poeder toegevoerd (figuur 16). 

Door de warmte smelt het poeder gedeeltelijk en wordt met de gasstroom op een 

ondergrond gespoten. Het proces creëert een zeer hoge snelheid van de deeltjes, 

namelijk nabij de geluidsnelheid (ca 1000 m/s). Door deze hoge snelheid is de 

densiteit van de coating zeer hoog en het oxidegehalte klein. Dit wordt verklaard 

door de korte tijd dat de deeltjes blootstaan aan de vlamtemperatuur (ca 3000°C). 

De hoge kinetische energie van de deeltjes welke op het substraat inslaan moeten 

niet volledig gesmolten zijn om een hoge kwaliteit coating op te leveren. Een ander 

voordeel is dat de HVOF coating vrij dik kunnen aangebracht worden omdat in de 

laag drukspanningen ontstaan i.p.v. trekspanningen zoals bij andere (galvanische) 

coatings. 

             

 

Figuur 16 : Principe van het hogesnelheidspuiten (HVOF) en CJS methode 
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Figuur 16 toont naast de klassieke toorts ook een nieuwere versie nl de Carbide Jet 

System (CJS) van Thermico waarbij de vlamtemperatuur beter beheerst wordt door 

een waterkoeling in een langere straalbuis. Er bestaat een optimale buislengte 

waarbij de snelheid zodanig is dat de goed hechtende en dichte deklaag gevormd 

wordt, vergelijkbaar met het koudspuiten (zie verder). 

Een andere variante techniek is het HVAF (High Velocity Air Fuel) spuiten. Het  

verschil met HVOF ligt bij het gebruik van perslucht i.p.v. zuurstof uit gasflessen. 

Door de verbranding van lucht is de temperatuur lager en de oxidatie van de 

poederdeeltjes beperkt waardoor de corrosieweerstand van de coating beter zou 

zijn. Men kan ook waterstof als gas gebruiken zoals bij AMW te Antwerpen voor het 

aanbrengen van RAM Coatings. De techniek wordt o.a. toegepast voor reparatie van 

pomphuizen, plunjers, assen enz de gas- en oliewinningsindustrie.  

Elektrische spuittechnieken 

Bij het elektrisch boogspuiten (arc spray) wordt een elektrische boog gevormd 

tussen twee metaaldraden welke op een hoge spanning staan en als elektroden 

dienen. Door de boog smelt de draad af en wordt d.m.v. perslucht naar het 

substraat verstoven (figuur 17). Een van de voordelen van deze techniek is dat twee 

verschillende draden en omhulde draden kunnen gebruikt worden om zo een 

legering of speciale coating te produceren.  

 

Figuur 17 : Principe van het elektrisch boogspuiten 

Coatings welke via deze techniek werden afgezet zijn doorgaans beter dan coatings 

welke via autogeen vlamspuiten werden bekomen omwille van de hogere snelheid 

van de deeltjes.  

Vacuum Arc Spraying (VAS) 

Dit proces is een variant van het elektrisch boogspuiten waarbij de uitvoering 

plaatsvindt in een drukvat gevuld met een inert gas op atmosferische of verlaagde 

druk (figuur 18). 
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Figuur 18: Schematische doorsnede van het ChamPro systeem van Sulzer 

Opspuiten in een gecontroleerde atmosfeer levert dunne, dichte en zuivere 

(oxidevrije) coatings op. Toepassingen van deze techniek vindt men voornamelijk bij 

turbine componenten en medische implantaten, de gebruikte materialen zijn 

metalen, keramieken en cermets. 

Plasmaspuittechnieken 

Het atmosferisch plasmaspuiten (APS) gebruikt een gelijkstroom boog om een 

geïoniseerd plasma bij hoge temperatuur te genereren als warmtebron. De coating 

in poedervorm wordt in een inerte gasstroom in de plasma jet gebracht waar het 

opgewarmd en verstoven wordt naar het substraat (figuur 19). 

Door de hoge temperatuur ( tot 15000°C) en de hoge thermische energie van de 

plasma jet kunnen materialen met een hoog smeltpunt gespoten worden (figuur 20). 

 

 

 

Figuur 19 : Schema van het plasmaspuiten 

De plasma sproeikop bevat een koper anode en een wolfraam kathode, beide 

watergekoeld. Plasma gas (argon, stikstof, waterstof en helium) vloeit rond de 

kathode en doorheen de anode welke de vorm van een straalpijp (venturi-buis) 

heeft. 
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Figuur 20 : Plasmaspuiten van een stalen onderdeel 

Het hete plasma veroorzaakt door de hoge spanning een lokale ionisatie en een 

geleidende boog tussen de beide elektroden.  

Plasma spuiten produceert hoge kwaliteit coatings  door een combinatie van een 

hoge temperatuur, een hoge energie-warmtebron, een relatief inert sproeimedium. 

Een vrij hoge deeltjessnelheid, typisch 200–300 m/s wordt bereikt bij gebruik van 

een enkelvoudige kathode (Single Cathode Plasma Spray). De snelheid ligt nog hoger 

nl tussen 300 en 600 m/s wanneer meerdere kathoden gebruik worden (bv bij 

TriplexPro-200 van Sulzer). De plasmatechniek heeft verder als grote voordeel dat 

metalen met een zeer hoog smeltpunt zoals refractaire metalen wolfraam en 

zirkonium kunnen afgezet worden. De porositeit is doorgaans laag (ca 1 tot 3 %) bij 

een laagdikte van 0,1 tot 2 mm.  

Hieronder worden kort een vijftal varianten van het plasmaspuiten besproken:  

- Een eerste variant is het lage druk plasmaspuiten (vacuum plasma spraying 

VPS). Dit proces wordt in een vacuümkamer uitgevoerd bij een verlaagde druk 

(ca 50 mbar). Hierdoor zijn het zuurstofgehalte en de porositeit in de 

afgezette coating zeer laag. Deze techniek wordt veel gebruikt voor het 

aanbrengen van superlegeringen (MCrAlY waarbij M staat voor Ni, Co of Fe) 

op turbine bladen. 

- Een tweede variant is het Controlled Atmosphere Plasma Spraying (CAPS) of 

hoge druk plasmaspuiten. Deze methode wordt in een drukkamer tot ca 2 

bar uitgevoerd. De toepassingen zijn eerder gericht op speciale metallische 

coatings en hoogsmeltende keramische materialen. 

- Een derde variant is het onderwater plasmaspuiten (Under Water Plasma 

Spraying UPS). De techniek is vergelijkbaar met het plasmasnijden onder 

water, hetgeen soms wordt toegepast in de scheepsbouw. Hierdoor worden  

stofvorming, geluid en hitte sterk gereduceerd hetgeen een ergonomisch 

voordeel is. De kwaliteit van de opgespoten lagen zou toenemen met de 

waterdiepte maar de werkafstand moet hierbij zorgvuldig gekozen worden.  
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- Een vierde variant is het roterend plasmaspuiten (Rotating Plasma Torch 

Spraying) zoals het RotaPlasma concept van Sulzer Metco dat ontwikkeld 

werd voor het inwendig bekleden van cilindermantels van motoren met 

boringen tussen 35 en 500 mm (figuur 21). 

 

Figuur 21 : Inwendig cladden van cilindermantels met roterend plasmaspuiten 

- Een laatste variante techniek is het Solution Precursor Plasma Spraying 

(SPPS). Hier wordt een vloeibaar solvent waarin men zouten van bv. zirkonium 

of yttrium oplost i.p.v. vaste deeltjes gebruikt om ze daarna in de plasma 

toorts te verstuiven (figuur 22).  

 
Figuur 22: Schematische werking van SPPS 

 

De toepassing van SPPS is voornamelijk gericht naar de afzetting van de zgn 

‘Thermal Barrier Coatings’ bv voor straalmotoren. Met deze methode zou men zeer 

fijne ‘nano-gestructureerde’ lagen kunnen afzetten met bijzondere eigenschappen. 

Ook andere spuitmethoden zoals HVOF kunnen met deze methode gebruikt worden. 
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Air Products heeft een procedé ontwikkeld waarbij tijdens het opspuiten vloeibare 

stikstof op het werkstuk wordt aangebracht (Cryogenic Nitrogen Gas Cooling). 

Deze methode (figuur 23) garandeert een lagere en meer constante oppervlakte-

temperatuur tijdens het opspuiten (d.m.v. een regelsysteem en IR-thermometrie) in 

vergelijking met een klassiek opspuitsysteem met luchtkoeling en zonder 

temperatuursmeting. Hierdoor zou men sneller kunnen werken en een betere 

kwaliteit van coatings bekomen.  

 
 

Figuur 23: Gebruik van vloeibaar stikstof tijdens thermisch spuiten 

Oxy-Fuel Ionisation Spraying (OFI) 

Deze techniek is gebaseerd op een combinatie van het HVOF en plasmaspuitproces. 

Het proces is in ontwikkeling (‘Ofiengine’-project). De voordelen van beide 

processen zouden hierbij benut worden zodat een zeer efficiënt en 

kostenbesparend spuitproces ontstaat. Figuur 24 toont een doorsnede van de 

spuitkop bestaande uit twee afzonderlijke kamers. 

 

Figuur 24: Doorsnede van een OFI-spuitkop 
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Koudspuittechnieken                    

Het principe van het koudspuiten (cold spray of cold gas dynamic spray process 

CGDSP) is het versnellen van een gas tot supersonische snelheid in een zgn “De 

Laval” type sproeikop. Het poeder wordt in het hoge druk gedeelte van de sproeikop 

gebracht (tussen 10 en 30 bars) en in vaste toestand op het substraat geprojecteerd 

(figuur 25). Bij een bepaalde invalsnelheid (kritische snelheid) welke specifiek is voor 

elk verstoven materiaal zullen de poederdeeltjes zich aan het oppervlak hechten en 

een dichte coating vormen (lage porositeit). Bij een te lage of te hoge snelheid zal 

geen goede deklaag ontstaan maar eerder een ‘gezandstraald’ oppervlak. Een 

welbepaalde plastische vervorming van de deeltjes is dus nodig om een goede 

adhesie met het substraat te bekomen (zie ook explosief spuiten). 

De CGDSP techniek laat de afzetting van metalen, legeringen, plastics en 

composieten toe op verschillende soorten van substraten (metalen, keramiek, glas) 

met de dikte van 10 µm tot 10 mm. Deze techniek wordt ook gebruik bij de 

‘additive manufacturing’. 

 

              

Figuur 25 : Schema van de ‘cold gas dynamic spray’ (CGDS) methode 

De vorming van een deklaag met deeltjes in de vaste toestand vermijdt en beperkt 

de nadelen van andere thermische sproeiprocessen: oxidatie en verdamping zijn 

minimaal, smeltvorming en stolling zijn afwezig en de residuele spanningen zijn 

steeds drukspanningen.  

Het belangrijkste voordeel van deze methode is het lage zuurstofgehalte in the 

coating (vergelijkbaar met het zuurstofgehalte van het originele poeder). Hierdoor 

hebben de coatings een hoge thermische en elektrische geleidbaarheid en het 

ongebruikte poeder kan tot 100 % hergebruikt worden. Figuur 26 toont als 

voorbeeld een koud opgespoten groef in een aluminium schijf. 
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Figuur 26 :  Koud opgespoten aluminium (Bron: TWI) 

Deze techniek kan eventueel gecombineerd worden met een laserbehandeling in het 

zgn Laser Assisted Cold Spray proces (LACS). De koud opgespoten deeltjes worden 

nadien met behulp van een laser (bv YAG-laser) gesmolten zodat een homogene laag 

ontstaat. Deze methode is echter vooral op laboratoriumschaal (figuur 27) van 

toepassing en wordt zelden in de praktijk toegepast.    

 

Figuur 27: Schematische werking (a) en experimentele opstelling (b) van LACS 
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Samenvatting opspuittechnieken 

Onderstaande tabel 1 geeft enkele fysische eigenschappen weer samen met de voor- 

en nadelen van de voornaamste hierboven beschreven technieken.  

 Flame Arc Plasma Detonation HVOF Cold Spray 

Particle speed 
[m/s] 

 
50-100 

 
100 

 
100-800 

 
800 

 
600-1000 

 
500-1500 

 
Process 
Temperature(C) 

 
3200 

 
> 3800 

 
7000- 

15,000 

 
3000-5200 

 
3300-5200 

 
300-1000 

Typical 

porosity [%] 

 
10-15 

 
5-20 

 
5-10 

 
1-2 

 
1-2 

 
  <0,5 

 
Typical 
adhesion 
[N/m2] 

 
7-18 

 
10-40 

 
20-70 

 
80 

 
>70 

 
30-100 

 
 
Advantages 

 

Cheap 

 

High 
melting 

 

  Cheap 

 

Low 
pollution  
 
Low heat  

input 
 

High 
melting 

 

Poor 
porosity 

 
Good 
adhesion 
 
Good 
usability 
 

Small heat 
input 

Low 

pollution 

 
Very low 
porosity 
 
Very good 
adhesion 
 
Small heat 
input 

 
Very low 
porosity 
 
Very good 
adhesion 
 
Small heat 
input 

 
Very low 
porosity 
 
Very good 
adhesion 
 
Small heat 
input 

 
Disadvantages 

 

Usually 

large 

porosity 
 

Poor 
adhesion 

 
Large 
heat 
input 

 

Only 

electric 

conductors 
 
Usually 
large 
porosity 

 

Rather 

expensive 

 

Very 

expensive 

Low 
efficiency 

 

 Rather 

expensive 

 

Rather 

expensive 

            

Tabel 1: Overzicht van de eigenschappen van opspuittechnieken (Advanced Surface 

Technology) 

Op basis van de bovenstaande eigenschappen, mogelijkheden en investeringskost 

kan men stellen dat de HVOF- en de plasmaspuittechniek de meest geschikte 

spuitmethoden zijn die in aanmerking komen voor herstelling. 
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Besluit herstelmethoden 

Figuur 28 een vergelijkend overzicht van de eigenschappen van de verschillende 

technieken (HVOF, oplassen, lasercladden, plasmaspuiten) welke toelaat om een 

gefundeerde proceskeuze te maken.  

Uit deze figuur volgt dat: 

- Lasercladden en plasmaspuiten de grootste investeringskost hebben 

- Lasercladden, plasmaspuiten en vooral HVOF een geringe warmte-inbreng 

hebben t.o.v. het oplassen hetgeen voordelig is voor de vervorming 

- HVOF, plasmaspuiten en laser de meest precieze herstelmethoden zijn 

 

Figuur 28 : Vergelijkend overzicht oplas- en opspuittechnieken 

(Fused Overlay: smeltbehandeling na HVOF dmv een brander, Laser: lasercladden en 

Plasma: plasmaspuiten).   

Hierbij kan nog toegevoegd worden dat de thermische opspuittechnieken een 

breed bereik aan laagdiktes hebben nl tussen enkele µm en enkele mm, terwijl de 

oplastechnieken eerder geschikt zijn voor het aanbrengen van lagen met een dikte 

van meerdere mm (zie figuur 29). De opgelaste lagen hebben daarbij een betere 

hechting door de grotere opmenging met het substraat dan de opgespoten lagen.  
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Figuur 29 : Vergelijkend overzicht van verschillende coating processen  

De keuze van de coatingtechniek hangt ook af van het smeltpunt van de vereiste 

deklaag of legering voor de toepassing. Het soort deklaag hangt dan af van andere 

factoren zoals hieronder kort wordt samengevat.  

 

Opspuitmaterialen 

Tabel 2 geeft tenslotte een overzicht van de voornaamste coating materialen per 

opspuittechniek (bron: Advanced Surface Technology, vol 2). Op het einde wordt de 

keuze van oplasmaterialen verder toegelicht. 

De Zweedse firma Höganäs heeft recent de mogelijkheid onderzocht om de dure 

kobalt en nikkel poeders voor het PTA proces te vervangen door alternatieve, 

goedkopere ijzerhoudende poeders (proceedings IFHTSE2013). Niettegenstaande de 

grotere lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt welke 7 tot 13 % hoger ligt dan bij 

de kobalt houdende poeders  en de geringere abrasieweerstand hebben coatings 

bekomen met ijzerhoudende poeders vergelijkbare sterkte-eigenschappen als deze 

bekomen met kobaltpoeders. Een gelijkaardige studie werd uitgevoerd door de 

universiteit van Tallinn voor coatings op basis van ijzer (FeCrSiB) aangebracht met 

de HVOF techniek in vergelijking met nikkelhoudende coatings (NiCrSiB).   
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Coating material  Arc Flame wire 
Flame 

powder 
Plasma HVOF Cold Spray 

Self-bonding material 

Molybdenum + + - + - - 

Nj-Al alloy + + + + - + 

Ni-Cr-Mo alloy + - + + - - 

Metals 

Aluminum + + - + - + 

Zinc + + - - - + 

Copper + + + + + + 

Metals with high melting - - - + + - 

Various alloys 

Steel, bronzes + + + + + + 

Lining metal + + - - - - 

Ni-Cr-based alloy + + + + + + 

Ni-Cr-based alloy; sintered 

or‘self-flowing’ 

- - + + + - 

Ceramic and cera-metals       

Metal oxides based (Al, Zr or Ti) - - + + - + 

Oxides with high melting point - - - + - - 

Chromium or tungsten carbide - - - + + + 

Tungsten carbide as sintered - - + -/+ + - 

Powder material in plastic wire - + - - - - 

Mixtures of material + - + + + + 

       
Tabel 2: Overzicht van de verschillende coating materialen per methode:  

                        - betekent niet beschikt, + betekent geschikt  
             (Advanced Surface Technology) 

 

Soorten legeringen voor hardfacing en hun toepassing 

Een veel voorkomende toepassing van ‘hardfacing’ is het aanbrengen van deklagen 

voor abrasieve doeleinden. De meest voorkomende basismaterialen zijn goedkope 

en zachte materialen zoals koolstofstalen, gietstaal of gietijzer. Op een ductiele 

zachte ondergrond wordt dan een harde slijtlaag aangebracht. Deze slijtlagen zijn 

meestal gelegeerd met ijzer, kobalt, nikkel en koper. Wanneer het kopergehalte 

hoog is moet de opmenging beperkt worden om de zgn ‘warmscheuren’ te 

vermijden. Dit is onder meer een bepalende factor bij de keuze van de geschikte 

herstelmethode. Daarnaast bepaalt het volume en de nodige kwaliteit mee de 

herstelmethode. 

 

Slijtlagen op basis van ijzer bevatten 2% koolstof of meer. Deze lagen hebben de 

neiging om los te komen van het basismetaal wegens hun bros karakter. Een beter 

alternatief zijn de austenitische hardfacings. Ze bestaan uit een ductiele matrix met 

daarin carbides die voor de slijtvastheid zorgen. Als er risico bestaat voor 

adhesieverlies, kan een ductiele bufferlaag aangebracht worden. 
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Kobalt- en nikkelhoudende lagen worden vaak gebruikt op een roestvast stalen 

ondergrond. Koperhoudende hardfacings worden gebruikt op koolstofstaal, 

laaggelegeerd staal en op koperlegeringen. 

 

Ijzerlegeringen 
 
Wanneer het koolstofgehalte beperkt is tot 0,3% en de overige legeringselementen 

(chroom, mangaan en molybdeen) beperkt zijn tot 5%, gedragen slijtlagen zich zoals 

koolstofstaal. Deze legeringen zijn geschikt om bijvoorbeeld walsrollen te herstellen 

tot hun oorspronkelijke afmetingen. 

Als het koolstofgehalte toeneemt zijn hogere voorverwarmingstemperaturen nodig 

om scheuren te voorkomen (260°C tot 430°C). Deze legeringen hebben een betere 

slijtageweerstand, maar een lagere ductiliteit (Figuur  30 en figuur 33). 

Verder bestaan martensitische legeringen met een koolstofgehalte van 0.25 tot 0.6% 

en 6 tot 12% legeringselementen. Ze zijn geschikt om gereedschapstaal te 

herstellen. 

Bij chroomgehaltes tussen 10 tot 18% spreekt men van roestvast stalen deklagen, 

omdat deze relatief goed corrosiebestendig zijn (figuur 35). 

Spoorwegrails en kraanbaanrails worden vaak gemaakt van mangaanhoudend staal. 

Legeringen om herstellingen uit te voeren zijn dan ook met mangaan gelegeerd 

(Figuur  31). Ze zijn zeer taai en vertonen een goede koudversteviging (d.w.z. bij 

impact worden ze harder). Het nadeel van deze legering is dat ze zeer 

scheurgevoelig zijn en dat een hoge voorverwarmtemperatuur vereist is tijdens het 

herstellen (280°C - 350°C). 

 
Kobaltlegeringen 
 
Kobaltlegeringen (zoals Stellieten) worden gebruikt voor hoge temperatuur 

toepassingen waarin de slijtvastheid van belang is en als matrix voor diamant 

gereedschappen waarin de diamant gelijkmatig verdeeld zit (boren en zagen). 

 

Nikkellegeringen: 
 
Deze kunnen een goedkoper alternatief bieden voor sommige kobaltlegeringen. Ze 

verkrijgen hun slijtvastheid door legering met boor (om chroom- en/of nikkelborides 

te vormen) of legering met molybdeen. Vanaf 30% molybdeen en 3% silicium worden 

zgn Laves-fases gevormd (bv NiCrBSi deklagen). Deze legeringen zijn zeer geschikt 

om een kleine glijweerstand te krijgen op hoge temperatuur. Nikkelbrons, een 

legering van nikkel met aluminium, wordt dan weer gebruikt om scheepschroeven 

en waaiers te herstellen (Figuur  32). Om gietijzeren onderdelen te herstellen wordt 

vaak gekozen voor een nikkel-ijzerlegering (figuur 33) 

 
Koperlegeringen 
 

Koperlegeringen voor harde deklagen bestaan meestal uit aluminiumbrons met 9 tot 

15% aluminium en 3 tot 5% ijzer. De binding tussen koper en aluminium zorgt voor 
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een harde fase. Deze legeringen worden gebruikt om slijtage door cavitatie tegen te 

gaan en tegen de aanhechting van biologische organismen in zeewater. 

 

Deklagen tegen corrosie en oxidatie 
 
Voor chemische toepassingen bestaan evenveel legeringen als chemische mengsels 

waartegen ze bestand moeten zijn. Enkele voorbeelden van herstellingen met TIG-

lassen wordt getoond in Figuur  34 en Figuur  35. Hier werd een geval van 

galvanische corrosie tussen een koolstofstaal en duplex-staal van een pijpenplaat in 

een warmtewisselaar hersteld door het aanbrengen van een duplexlaag op de 

pijpenplaat. 

 

Figuur  30: Hardopspuiten van een 
walsrol 

 

Figuur  31: Schema oplasmethode met 
beklede elektrode voor spoorwegrails uit 

mangaanstaal 

  

Figuur  32: Lasreparatie van een 
scheepschroef in nikkelbrons 

 

Figuur 33: Herstelling gietijzeren waaier 
met vlamspuiten (Bron: Castolin) 

 

Figuur  34: Galvanische corrosie op 
pijpenplaat 

 

Figuur  35: Herstelling pijpenplaat door 
oplassen van duplex laag (linker pijl) 

met TIG 
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Samenvatting materiaalkeuze voor herstelling 
 
Het maken van een gefundeerde materiaalkeuze voor herstelling is niet evident 

omdat verschillende factoren tegenover elkaar moeten afgewogen worden. Meestal 

moet daarbij ook een geschikte en passende hersteltechniek gekozen worden. 

Dikwijls gaat men uit van bestaande hersteltechnieken, waarmee men ervaring 

heeft, om nadien een geschikt materiaal te kiezen. Men kan natuurlijk ook eerst het 

materiaal kiezen en nadien in functie van de vereiste eigenschappen (laagdikte, 

porositeit enz.) de herstelmethode kiezen.  

Een hulp bij het kiezen van een geschikte deklaag in functie van de toepassing 

wordt gegeven in onderstaande tabel 3 . 

 

 
 

Tabel 3: Keuzetabel deklagen 
Bronnen: 

- Advanced Surface Technology Vol 2 

- ASM Metals Handbook Coatings 

- ASME Handbook 

- ASM Heat Treatment and Surface Engineering 1994 

- Internet: Wikipedia, websites Castolin, SulzerMetco,… 

- LAM Conference 2012 

- 2nd Mediterranean Conference New Challenges on Heat Treatment and Surface 

Engineering, Cavtat 2013 

- ICIT&IMP Conference Ljubljana 2014 

- Tijdschriften: Traitements & Matériaux, VOM Info, Metallerie, Metaalinfo 

- Welding handbook Materials and applications – part 2 American Welding Society 

- Opleidingscursus IWE 2.16: Inleiding in slijtage en beschermende lagen, Belgisch 

Instituut voor Lastechniek (BIL) 

- Welding processes and equipment, Gesellschaft für Schweiβtechnik Int. GmbH 


