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Rustfri typer
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• Austenitiske
• Ferritiske
• Duplex
• Martensitiske
• Udskillelseshærdende
• Super legeringer



Austenitiske rustfri

Hvorfor varmebehandle?

� Afspændingsglødning

� Rekrystallisationsglødning

� Opløsningsglødning



Afspændingsglødning

Inden man giver sig til at varmebehandle et materiale må man lige tage en 
dyb indånding og kigge i ”den store bog”.

� Karbid udskillelse

� Overflade oxidation

� Transformation af ferrit til σ-fase



Karbid udskillelse

Sensibilisering



Sensibilisering



Overflade oxidation

Overfladen vil tage farve ved ca. 300ºC.

Glødeskal dannelse sker først ved høje temperaturer, men 
overophedning kan også føre til krom forarmning i overfladen.

Derfor vil man normalt foretrække at foretage 
varmebehandling af rustfri legeringer under beskyttelse eller 
vakuum.



σ-fase

Transformation af ferrit til σ-fase

Det er en ordnet fase af Fe-Cr

Dannes ved længere tid imellem 565ºC og 980ºC

Ca. 68HRC og ekstremt sprød!

Dannelse fremmes af Cr Si og Mo

Dannes langs korngrænserne.



Afspændingsglødning

Så afspændingsglødning af austenitisk rustfrit er ved maksimalt:

400ºC

Det tager toppen af spændingerne, men materialet bliver ikke spændingsfrit.



Rekrystalisations glødning

”Sletter” deformationshærdningen.

Bruges ved kraftig deformation eller store spændinger.

304 (1.4301): 1010ºC - 1120ºC

316 (1.4401): 1040ºC - 1120ºC

Standard er 1050ºC

Efterfulgt af bratkøling.



Opløsningsglødning

Udføres for at opløse udskillelser efter f.eks. Varmbearbejdning eller 
svejsning.

Udføres også på støbt materiale, for at opnå optimale 
korrosionsegenskaber.

δ – ferrit kan i nogen grad opløses.



Ferritiske rustfri

Glødes normalt

Omkring 800ºC

Udføres kun i mindre grad.



Duplex materialer

Har en struktur af 2 elementer.



Duplex stainless steels

Glødetemperaturen er som de austenitiske eller lidt højere.

Bratkøling er nødvendig, dog begrænset af risikoen for mål og 
formændringer.



Martensitiske rustfri

Højt legerede materialer ( højt krom-indhold )

God hærdbarhed, men har svært ved at blive rigtigt hårde.

Lavt kulstof indhold: 0,15-0,50% => HRC 47-55

Højt kulstof indhold: 0,5-1,0%  => HRC 57-60



Martensitiske rustfrie stål

Vil gerne danne restaustenit, så ved krav til skær og mål bestandighed vil 
dybkøling / egentlig kryogen behandling være formålstjenligt.

Bedste korrosionsegenskaber opnås ved lav temperatur anløbning.



Martensitiske rustfrie stål

Varmebehandling:

� Vakuumhærdning

� Induktionshærdning



Modningshærdende rustfrie stål

Nyere type fra efter WWII.

Først var typerne 17-4PH, 15-5PH, PH13-8Mo, 17-7PH

Leveres typisk fra værk i opløsningsglødet tilstand ( overmættet martensit )

Kaldet condition A

Udskillelses hærdes i området: 480ºC - 760ºC

Opnår en hårdhed imellem HRC27-45

Men har rimelige korrosionsegenskaber, og gode mekaniske egenskaber.



Modningshærdende rustfrie stål



Modningshærdende stål

Nyere materialer kan opnå gode egenskaber, f.eks. Uddeholms Corrax:



Superlegeringer

Materialer med meget specielle egenskaber, som også typisk kræver 
specielle varmebehandlinger for at opnå de ønskede egenskaber.

For eksempel Inconel 718, kræver opløsning efterfulgt af dobbelt modning, 
for at få en overlegen krybestyrke.



Overfladehærdning af rustfrie legeringer

� Kolsterising

� Plasmanitrering

� Tenifering



Kolsterising
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Plasmanitrering
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Induktionshærdning



Tenifering




