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Härdning av stål 

Härdning är en värmebehandlingsoperation som görs för att få en martensitisk eller bainitiskt 

struktur. Härdning avser att öka materialets hårdhet och hållfasthet. För att uppnå ett gott 

resultat med denna värmebehandling krävs det att rätt härdningstemperatur väljs. 

Härdningstemperaturen är mest beroende av stålsortens kolhalt men även de legeringar som 

finns i materialet, så temperaturen kan variera från fall till fall. Normalt brukar temperaturen 

(austenitiseringstemperaturen) ligga mellan 925 till 1070 grader med en viss hålltid. Genom att 

öka temperaturen till austenitiseringtemperatur är det lättare att få in kolet i grundmassan och 

karbiderna kan lösas upp i materialet. Grundmassan kommer också att förändras detta beror på 

att vid rumstemperatur och upp till 911 grader är stålet ferritiskt (BCC-struktur). När 

temperaturen har blivit så hög och kommit över 911 grader erhålls en fasomvandlning från ferrit 

till austenit (FCC-struktur) där lösligheten för kol är större. Järnatomerna kommer då att ändra 

sina positioner i atomgittret och göra så att kolet och legeringselementen kan ta olika positioner 

i atomgittret. Därefter sker en snabb kylning (släckning) av materialet  och det sker antingen i 

olja, vatten, saltbad, eller polymer beroende på vilken kylhastighet som eftersträvas och vilken 

fasomvandling materialet ska få. 

Vatten är det kylmedel som har använts längst vid härdning. Kylförmågan är bland de 

snabbaste som finns och när salt tillsätts ökar kylförmågan ännu mer. Kylhastigheten kan därför 

bli så hög att materialet får tendens till formförändring och börja spricka. Idag används inte 

vatten i sån stor utsträckning som kylmedel till bearbetade detaljer inom industrin utan används 

till primära stål eller exempelvis kättingar.  

Polymer har blivit allt mer vanligt inom industrin och börjar användas mer och mer. Används 

först och främst vid induktionshärdning, detta kan ske genom kylbad eller spray/dusch. 

Kylhastigheten kan betraktas ligga mellan vatten och olja. Polymerkylmedlet kan delas in i två 

huvudgrupper, akrylater och glykoler.  

Olja är det kylmedel som används mest i dagens industrier vid härdning. Olja har en god 

kylförmåga och kan användas till dom flesta stålsorterna.  

 



Figur 1: Visar hur ett CCT-diagram kan se ut, tre olika kylningskurvor efter härdning beroende 

vilken struktur/fasomvandling som eftersträvas. 

Det finns fyra olika typer av härdningsmekanismer: 

 Korgränshärdning – Beroende om man har ett grovkornigt material eller finkornigt 

kommer hållfasthetsegenskaperna skilja sig åt. Egenskaperna uppvisar ett bättre 

resultat vid finkornigt material på grund av att de har en större korngränsyta och 

erbjuder kortare vägar för dislokationsrörelsen.  

 

 Lösning härdning – Man kan förhindra dislokationsrörelsen genom inlagring av 

främmande atomer i metallens gitter som skapar spänningar. Atomerna kan både vara 

substitionell elle rinterstitiellt inlagrade.  

 

 

 Partikelhärdning - Karbider och nitrider är exempel på utskilda partiklar. De har inte 

lika kristallstruktur som den övriga fasen och kommer därför att blir ett hinder för 

dislokationerna att röra på sig. En dislokation kan ta sig igenom partiklar genom 

följande tre mekanismer: Expandera mellan partiklarna, skära igenom partiklarna eller 

klättra över partiklarna 

 

 Deformationshärdning – Genom att låta dislokationerna på egen hand skapa hinder för 

varandra kan man på så vis förbättra hållfastheten i materialet. Detta sker vid plastisk 

deformation då kristallerna utsätts för spänningar. Det gör att dislokationerna börjar 

röra på sig.   

 

Induktionshärdning 

Induktionshärdning kan göras för att öka stålets hårdhet, slitagemotstånd och 

utmattningshållfasthet. Det är en termisk process som sker med två induktiva spolar med ett 

magnetfält som värmer upp stålets yta. Induktionshärdning används oftast till att ge materialet 

lokal ythärdning men den kan även användas för genomhärdning. Processen kan göras utan att 

påverka materialet inre egenskaper. Stålet värms upp till austenitiseringstemperatur som 

efterföljs av en snabb kylning som ger materialet en martensitisk struktur. Är en väldigt snabb 

process och kräver mindre mängd energi på grund av att bara den yta som ska behandlas värms 

upp. Nedanför i tabellen kan du se några för och nackdelar med induktionshärdning. 

Fördelar: 

 Härdningen kan genomföras endast på materialets yta 

 Snabb process 

 Minimal avkolning och oxidation 

 Har en lägre energiförbrukning en vid liknande processer 

 Låg driftkostnad 

 God repeterbarhet 

 Små formförändringar i materialet 



Nackdelar: 

 Har sina begränsningar, vissa detaljer kan vara svår att köra 

 Den som genomför själva processen behöver en god kunskap 

 Variation på ingångsdetaljerna 

 Vid nya produkter krävs en lång inkörningsperiod för att kunna välja rätt parametrar för 

processen och induktionsspolens utformning 

 

Anlöpning  

En eller flera anlöpningar görs normalt direkt efter härdningen för att öka segheten eller 

duktiliteten hos stålet. Temperaturintervallet som anlöpningen genomförs vid brukar vara 

mellan 160 till 650 grader. På vissa stålsorter, beroende av  kolhalt och sammansättningen, 

påbörjas anlöpningen innan materialet svalnat ner till  rumstemperatur eftersom det  annars 

riskerar att uppstå sprickor. Anlöpningen påbörjas vid en temperatur mellan 50-75 grader 

istället för rumstemperatur. En tunn oxidfilm kan uppstå på materialet yta vid t.ex. anlöpning, 

beroende av skitets tjocklek kommer de att uppstå olika färger. Skiktets tjocklek och färg 

kommer vara direkt beroende av, anlöpningstemperatur, atmosfären, tiden och stålets 

sammansättning.  

De två främsta syftena vid anlöpning på en martensitisk struktur handlar om att minska 

sprödheten och att omvandla den restaustenit som kan uppstå efter härdningen.  En anlöpning 

kan behövas göras två gånger för att omvandla den oanlöpta martensiten till anlöpt martensit 

(nybildad martensit). Oanlöpt martensit och mycket restaustenit försämrar stålets mekaniska 

egenskaper i form av hårdhet/slitstyrka. Därför bör restausteniten som finns i stålet minimeras.  

 

 

 


