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Bel-Tec biedt machine-
onderdelen meerwaarde

Kostbare metalen componenten en ma-
chine-onderdelen krijgen met de op-
pervlaktebehandelingen van Bel-Tech-
nologies NV (Bel-Tec) een belangrijke 
meerwaarde. De producten ontvangen 
een unieke combinatie van eigenschap-
pen met betrekking tot corrosievast-
heid, slijtageweerstand en warmtebe-
stendigheid, waardoor de levensduur 
toeneemt en grote kostenbesparingen 
mogelijk zijn.

Gezien de stijgende vraag naar industriële 
producten uit binnen- en buitenland  heeft 
Bel-Technologies NV (Bel-Tec) in Lochristi 
(België) en haar partners het machinepark 
recentelijk (2018) uitgebreid met drie nieu-
we kamerovens die desgewenst aaneen 
kunnen worden gekoppeld. Deze ovens 
stellen hen in staat om roestvaststalen 
producten tot een lengte van liefst 9 meter 
te behandelen. Dit maakt het mogelijk om 
slijtage- of corrosiegevoelige componenten 
zoals pijpleidingen en geleidestrippen mid-

dels een chroomdiffusieproces tot 2.200 
HV te harden. Hiermee versterkt het bedrijf 
haar positie in onder meer de (petro)che-
mie en voedingsmiddelenindustrie. Bo-
vendien werd er fors geïnvesteerd in de ro-
botisering van het productieproces en een 
uitbreiding van de klantenservice. Het be-
drijf is daarmee klaar voor de uitdagingen 
van deze tijd.

Di�usietechnieken
Bel-Tec is onder andere gespecialiseerd in 
diffusietechnieken zoals:
•  Inchromeren (hard en zacht); voor een 

verbeterde corrosievastheid en slijtage-
weerstand bij hoge temperaturen.

•  Harden van roestvaststaal; ter voorko-
ming van koudlassen en slijtage.

•  Aluminiseren; voor toepassingen bij hoge 
temperaturen.

•  Vanaderen; voor een keramische hard-
heid tot 3000 HV0,025, ter verbetering van 
de slijtageweerstand.

•  Boreren en nikkel-diffusie.

Afb. 1 Driedelige extrusie-schroeven uit Inox 316 

Ti + chroom-diffusie als harding

47-48_bel-tec.indd   47 31-08-20   16:09



48 september 2020 5 / Procestechnologie

Veelzijdig in oppervlaktebehandeling
Bel-Tec heeft een zeer veelzijdig program-
ma technieken voor oppervlaktebehande-
lingen. Om een greep te doen:

Thermische diffusie en harding
• Inchromeren
• Vanaderen
• Alonizing
• Boreren
• Silidiffusie
• Nidiffusie
• Duplex combinatie-coatings

Galvanische en elektrolytische coatings
• TFE-LOK
• Hardchroom
• Chemisch nikkel
• Belconite
• Tri-Tec en Tri-Tec HC+

PVD – CVD coatings
• Belamant
• IonHard en IonSlip
• Hardtec

HVOF en keramische coatings

Maintenance en herstelling
• Laser-cladding
• Toelevering, behandeling en reparatie 

van extruderschroeven en vaten

Over Bel-Technologies NV
Bel-Technologies NV (Bel-Tec) in Lochristi 
(België) is in 1980 ontstaan uit het vroe-
gere TFE-LOK Europe NV, als dochtermaat-
schappij van Metallisierwerk P. Schreiber 
GmbH. In 1990 is Bel-Tec verzelfstandigd 
en zich verder gaan specialiseren in high-
tech oppervlaktebehandelingen voor meta-
len. Het bedrijf verzorgt zowel de aanmaak 
als de behandeling van machine-onderde-
len en is daarmee toonaangevend in Eu-
ropa. Bel-Tec levert in samenwerking met 
een groep van partnerbedrijven een brede 
waaier van unieke en exclusieve producten, 
met een scherp oog voor persoonlijke ser-
vice. Op basis van een 40-jarige ervaring, 
constante innovatie en ondersteuning van 
laboratoria waarborgt Bel-Tec dat slijtage-
problematiek van haar klanten op de juiste 
wijze wordt aangepakt en opgelost.

Afb. 2 RVS bochten voor luchttransport van 

abrasieve materialen, door middel van hard-

inchromeren gehard en slijtvast gemaakt

Afb. 3 RVS ventielen en bolafsluiters, door middel 

van chroomdiffusie gehard en slijtvast gemaakt

Bij inchromeren is géén sprake van het op-
brengen van een coating (zoals bij galvani-
sche processen) maar van het diffunderen 
van het chroom ín het materiaal zelf. Het 
diffusieproces is milieuvriendelijk en volle-
dig vrij van Chroom VI. Dit maakt deze tech-
niek bij uitstek geschikt voor componenten 
die worden toegepast in de farma-, food- en 
feed-sector. Zo zorgt het hard-inchromeren 
van een zwaar belast matrijsdeel voor een 
grotere slijtageweerstand, een verbeterde 
corrosievastheid en een hogere tempera-
tuurbestendigheid (tot circa 850°C). 

Warmtebehandelingen
Bel-Tec is als volledige harderij ingericht 
om, naast diffusietechnieken, ook een sca-
la warmtebehandelingen aan te bieden, 
waaronder (vacuüm)harden, olieharden, 
vlamharden, veredelen en nitreren, nog 
afgezien van alle gloeibehandelingen. Het 
combineren van diffusietechnieken met 
warmtebehandelingen biedt componenten 
een unieke combinatie van eigenschap-

pen, waardoor zowel de prestaties alsook 
de levensduur toenemen en grote kosten-
besparingen mogelijk zijn. De behandelde 
producten worden geleverd met een confor-
miteitsverklaring.

Coatings
Een ander specialisme van Bel-Tec betreft 
het aanbrengen van coatings, waarvan de 
meeste zijn gepatenteerd. De coatings opti-
maliseren de slijtageweerstand en corrosie-
vastheid van componenten en machinede-
len. Ook kunnen slijtvaste coatings zoals 
TFE-LOK (hardchroom + Teflon-diffusie ín 
het hardchroomoppervlak) het aankleven 
van materialen aan componenten voorko-
men. Hierdoor neemt de beschikbaarheid 
en rentabiliteit van procesinstallaties zeer 
sterk toe, en de frequentie en duur van on-
derhoudstops af. 
Men kan bij Bel-Tec terecht voor unieke en 
hoog technologische coatings, waaronder:
•  Galvanische en elektrolytische coatings; 

zoals anodiseren, hard-verchromen, che-
misch vernikkelen, hard-anodiseren, 
plasma-hard-anodiseren e.a.

•  HVOF en keramische coatings; voor dich-
te en slijtvaste deklagen.

•  PVD-CVD en DLC coatings; al of niet Tef-
lon gedopeerd, voor harde oppervlakken 
met uitstekende anti-kleefeigenschappen.

Herstellen
Als het erom gaat om gebruikte en versleten 
componenten te herstellen, kan Bel-Tec uit-
komst bieden met bijvoorbeeld laser-clad-
ding. Dit is een oplastechniek waarbij met 
behulp van een laser een dunne laag van 
het product wordt gesmolten, om hierop 
een metaalpoeder aan te brengen en te ver-
smelten. Zo kan men ook extruder-schroe-
ven weer een nieuw leven geven.

Laboratorium
Bel-Tec kan beschikken over een compleet, 
gecertificeerd metaalkundig laboratori-
um. Ook derden maken van deze faciliteit 
gebruik voor schade-onderzoek en mate-
riaalanalyses. Klanten benutten het labo-
ratorium in het verlengde van hun eigen 
kwaliteitsdienst. De kennis en meer dan 
40-jarige ervaring op het gebied van opper-
vlaktebehandeling biedt klanten nog grote-
re meerwaarde! ■
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