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Tribologi 
i forbindelse med 
rustfrie materialer 



Kommerciel overfladebehandling 
med primær fokus på 
tribologiske problemer 

Kommercielle og offentligt 
medfinansierede F&U-aktiviteter 

inden for “Surface Engineering” 

Forretningsområder: 

Tribologicenteret 



Slid 
Friktion 

Smørring 

Tribologi 

Hvad sker når overflader er i kontakt og bliver bevæget? 



 Austinitiske rustfrie stål 
 F.eks. AISI 306, AISI 316, 1.4305 

 Ferritiske rustfrie stål 
 F.eks. 1.4016 

 Martensitiske rustfrie stål 
 F.eks. 1.4021, 1.4528, AISI 440C 

 Duplex stål 
 F.eks. 1.4562, 2205, 1.4410, 2507 

 Modningshærdende rustfrie stål 
 F.eks. 17-4 PH, Corrax 

 Nikkellegeringer 
 F.eks. Inconel-legeringer 

 Titanlegeringer 
 F.eks. Grade 2, Grade 5 

Rustfrie materialer 



Friktion og smørring 
 Ingen indbyggede, naturlige smøreegenskaber 

 Naturlig høj friktion 

Tribologi 

I forbindelse med rustfrie materialer 

Slid 
 Her bliver det for alvor spændende 

 Både abrassive og adhæsive udfordringer 

Store udfordringer 
 Formgivning og bearbejdning 

 Som materiale til komponenter (bevægede) 



 Abrasivt slid er primært slid fra 
hårdere modparter 

 Andre overflader 

 Løse partikler 

 Grundregelen er: 

  Gør overfladen så hård som mulig 

 

 De oftest brugte rustfrie stål er ikke 
særlig hårde 

 

 De hårde rustfrie stål er ofte ikke 
særlig rustfrie 

Slid 
Abrasivt 



 Hårdere grundmateriale 

  Duplex  

  Martensitisk 

  Kolstering 

  Plasmanitrering 

 

 Overfladebelægning (afhængig af graden af slid) 

 Hårdkrom / kemisk nikkel 

 Termisk sprøjtede belægninger 

 PVD-belægninger 

Løsningsmuligheder 
Abrasivt slid 



 Adhæsivt slid  

= rivning 

= klæbende slid 

= koldsvejsninger 

= pålodning 

= ……. 

 

 Rustfrie stål har en tynd, stabil 
men ikke slidstærk hinde af 
kromoxider. 

 

 Herunder et materialet meget 
reaktivt 

Slid 
Adhæsivt 



 Smøring 

 Stabilisere det naturlige beskyttelseslag ved øget hårdhed 

 Hærdning, Kolsterering … 

 Overfladebehandle 

 Termisk sprøjtning 

 Hårdkrom / Kem. nikkel 

 PVD-belægning 

 

 

Løsningsmuligheder 
Adhæsivt slid 



Problemer 

 Primært adhæssive - materialet klæber til værktøjet 

 Rustfrie stål deformationshærder kraftigt og kan give slid fra grater 
og partikler 

Formgivning og bearbejdning 

Løsninger 

 Smøring 

 Polering af værktøjer 

 Overfladebelægninger 

 CVD-belægning 

 TiC 

 PVD-belægning 

 TiCN-22 



 

 Teknik til at dampe forskellige materialer på overflader 

 Foregår i vakuum 

 Bruger et plasma 

 Temperaturer fra under 150 °C til over 500 °C 

 Sigtelinieproces 

 

 Magnetron sputtering 

PVD-belægning 

Kort om 



 4 maskiner, hvoraf den nyeste og største er taget i brug i 2015 

Tribologicenterets 

PVD-maskiner 



Roterende opstilling til  

PVD-belægning 

 



 Undgå smøring 

 Minimal smøring 

 Undgå rivning og slid 

Fordele ved DLC-TR 



• Hård og abrasionsresistent  

• Lav friktion mod stål 

• Tørsmørende egenskaber 

• Kemisk inert (ædelt materiale) 

• En kombination af hårdhed fra 
diamant og selvsmørende 
egenskaber fra grafit 

• Meget velegnet til 
rivningsproblemer 

 

DLC-TR 

Selvsmørende belægning 

3 m 



CrN-SD (Super Dense)  

Typisk billede af en kommerciel 
CrN-belægning (ca. 2 µm) 

DER ER OPTIMERET PÅ EN LANG 
RÆKKE PROCESPARAMETRE FOR AT 
UDVIKLE EN SÆRLIG CrN-
BELÆGNING, SPECIELT TIL AT GIVE 
GODE SLIDEGENSKABER VED BRUG 
PÅ VÆRKTØJSDELE OG 
MASKINKOMPONENTER. 



CrN-SD (Super Dense)  

CrN-SD har en meget tæt og glat struktur, som danner en belægning 
med fremragende egenskaber til at modstå abrassivt og adhæssivt slid 



Triblogicenterets overfladebehandlinger til rustfrie materialer 
Behandling Anvendelse Farve Hårdhed 

[HV] 
Proces-
temp. 

[max °C] 

Tykkelse 
[µm] 

DLC-TR Selvsmørende belægning. Mod rivning på bevægede dele 
med dårlig eller ingen smøring 

Sort 1200-1800 220 3 – 5  

CrN 
CrN-SD 

Til både hårde og bløde grundmaterialer som kan tåle 
procestemperaturen. F.eks. austinittiske og ferritiske 
rustfrie stål. Som slid- og rivningsbeskytelse 

Lys 
metalfarv
e 

1800 200 450 1 – 7 
max 40 

CrN-LT Til både hårde og bløde temperaturfølsomme 
grundmaterialer. F.eks. martensittiske rustfrie stål. 
Som slid- og rivningsbeskytelse 

Lys 
metalfarv
e 

1800 180 1 – 7 
max 40 

TiAlN-nano Ekstra hård belægning til dele der er udsat for kraftigt 
slid. Til hårde grundmaterialer, f.eks. kolsterede 
austinittiske rustfrie stål 

Blå-sort 3300 450 3 – 5 

TiAlN-LT2 Hård belægning til dele der er udsat for kraftigt slid. Til 
hårde, temperaturfølsomme grundmaterialer, f.eks. 
martensittiske rustfrie stål 

Blå-sort 2600 150 2 – 3 

Plasnit Diffussionsbehandling til korrosionsfaste stål, som giver 
meget stor hårdhed og slidstyrke. Kan udføres lokalt. 
Reducere korrosionsstyrken en del på de behandlede 
områder  

Grålig  Op til ca. 
1400 

480 - 570 0-05 – 0,15 
mm 

 



 Både CrN-SD og DLC-TR kan bruges i fødevare og medicinalindustrien 

Toxicitet 
Fødevarer og medicin 



Få Tribologicentrets 
katalog gratis  


