Beyond the surface

Introduktion af nye standarder i
overfladehærdning af rustfrit stål

ExpaniteHigh-T

En højtemperatur-nitreringsproces, der
introducerer nitrogen dybt ind i bulk materialet.
Processen reetablerer kerne-hårdheden af
materialet og skaber en unik ’bæreevne’ og
sikrer en enestående korrosionsmodstand.
Fordel: Få alt det bedste fra udglødning
samtidig med at korrosionsmodstanden øges
uden at kerne-hårdheden reduceres.

ExpaniteLow-T

En lavtemperatur overfladehærdning, hvorved
der skabes en dobbelt-zone bestående af
nitrogen og kulstof. Nitrogen skaber en superhård overflade imens kulstof bygger bro til den
relative bløde kerne. Dermed skræddersyes en
perfekt hårdheds-profil.
Fordel: Kontrolleret hårdhed på
1000-1800HV.

SuperExpanite

Ved at kombinere ExpaniteHigh-T og
ExpaniteLow-T processerne opnås en hidtil
uset overfladehårdhed funderet på toppen
af et kernemateriale med særdeles stærk
bæreevne. Suveræne korrosions-, slid- og
udmattelsesegenskaber er resultatet.
SuperExpanite sætter nye standarder for
hvad der kan opnås ved overfladehærdning
af rustfrit stål.
Fordel: Overlegne korrosions-, slid-,
udmattelses- og ridse-egenskaber.

Fakta:

Expanite processerne kan benyttes på langt de fleste rustfrit
stål legeringer inkl. austenit, martensit, ferrit og duplex.

Expanite processerne kan enten leveres via vores service
center eller installeres direkte i vores kunders produktionslinier.

Expanite processerne kører typisk fra dag-til-dag, hvilket
resulterer i signifikant hurtigere leveringstider end alternativer.

Expanite processerne leverer emner som kan modstå mere
end 1000 timer i salt-tåge kammer, samtidig med at have en
kontrolleret overfladehårdhed på 1000-1800HV.

Expanite processerne er gas-processer, og emner kan
således køres som masseproduktion.
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* Mulige legeringer: austenit, ferrit, duplex, martensit
Beyond the surface
Expanite er baseret på uafbrudt forskning siden 2000, og grundlagt i
2010 af ledende eksperter indenfor overfladehærdning - og har derfor
rødderne dybt plantet i et fakta–drevet miljø.
Filosofien er simpel; vi ønsker at tilbyde de bedste løsninger indenfor
overfladehærdning af rustfrit stål! Med Expanite ændres spillereglerne,
ved ikke alene at udvide grænserne for hvilke egenskaber man kan

Industrivænget 34 . 3400 Hillerød . Danmark
t: +45 2819 6443 . e: info@expanite.com . w: expanite.com

forvente af rustfrit stål, men også ved at udstyret og processerne kan
implementeres direkte hos vores kunder.
Med udgangspunkt i vores top-moderne facilitet nær København med
full-size ovne og laboratorie – over til produktionsgulvet hos kunder –
så tilstræber vi, at give vores kunder en konkurrencemæssig fordel.

