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Gammelt håndværk
Hærdning er et meget gammelt håndværk, og processerne 
har været anvendt siden jernalderen. Også vikingerne kendte 
til hærdningens hemmeligheder og satte pris på den længere 
holdbarhed, der kunne opnås ved omhyggelig behandling af 
våben og arbejdsredskaber.

I det 19. århundrede blev processerne til hærdning industriali
seret, og siden er den teknologiske udvikling gået stærkt.

Om os …
Bodycote kan med sine højt specialiserede medarbejderes 
viden og mere end 70 års historie indenfor varmebehandling og 
metallurgiske serviceydelser tilbyde industrien en kompetent  
samarbejdspartner.

Vore kunder har gjort Bodycote til Danmarks førende lønhær
deri og leverandør af det bredeste udbud af processer indenfor 
varmebehandling og metallurgiske serviceydelser.

Ønskes mere information står vi naturligvis til rådighed. Eller 
besøg vores hjemmeside på www.bodycote.dk.

Bodycote er verdens førende leverandør af varmebehandling. 
Erfarne i at støtte alt, fra store multinationale kunder og deres 
forsyningskæder, til lokale nichespecialister, Bodycote er et 
vigtigt led i fremstillingsprocessen for stort set alle markeder, 
herunder inden for rumfarts og forsvarsindustrien, biler, 
kraftværker, olie & gas, byggeri, maskiner, medicinalvirksom
heder og transportbranchen. 
Langsigtede relationer med Bodycote giver adgang til en rig
dom af viden og ekspertise fra koncernens interaktive metallur
giske afdelinger, der spænder over 170 hærderier i 27 lande. 
 
Bodycote’s varmebehandlinger og tjenesteydelser, omfatter tre 
hovedområder: 
  Varmebehandlinger og Metalliske samlinger 
  Hot Isostatic Pressing (HIP)
  Surface Technology

Hvad kan Bodycote tilbyde?
Bodycote ser det som sin vigtigste opgave at skabe størst mulig 
værditilvækst til gavn for både danske og udenlandske 
virksomheder. 

Målet er at være i spidsen indenfor teknologi, miljø, uddannelse og 
service, for kun på den måde kan kundernes øgede krav imøde
kommes.

Rådgivning
Bodycote har i sin organisation medarbejdere, der kan rådgive 
kunderne på alle niveauer. De dækker fra den erfarne praktiker, til den 
højtuddannede ingeniør med kompetencer indenfor konstruktion, 
udvikling, metallurgi og materialeteknologi. Disse kompetencer stiller 
vi gerne til rådighed, når der er behov for råd og vejledning.

Ny teknologi og 
de gamle dyder 
går hånd i hånd
På trods af den teknologiske 
udvikling har vi holdt fast i 
det gamle håndværk – ikke 
af sentimentale årsager, men 
fordi det giver mulighed for en 
fleksibel og individuel behand
ling, som ikke altid kan opnås 
med moderne udstyr.
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Kvalitet, miljø og  
energi i højsædet
Bodycote er ISO 9001 certificeret. Allerede i 1990 valgte Bodycote 
at implementere et certificeret kvalitetsstyringssystem. 
Hele forløbet fra indgangskontrol til forsendelse styres præcist, og 
den personlige kontakt med kunden sikrer, at eventuelle fejl op
dages, før de begynder at koste kunden penge. 

Ingen emner forlader Bodycote uden at være kontrolleret. Alle 
kvalitetsdata og proceskontroller gemmes elektronisk i 5 år, så 
vore kunder altid efterfølgende kan få dokumentation for en udført 
varmebehandling. 
Vi er endda gået et skridt videre og har indarbejdet energi og 
miljøledelse i vores kvalitetsstyringssystem. 
Det betyder, at vi ikke blot er certificeret efter ISO 9001, men også 
ISO 14001 og DS 2403.
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Vakuumanlæg
 Hærdning og anløbning
 Glødninger
 Austenitiseringsglødning
 Varmbadssimulering/optimal vakuumhærdning

FaKta
  Ingen afkulning af overfladen
  Minimering af mål og formændringer
  Blanke og rene emner efter hærdning 

– ingen oxidering af overfladen
  Stor temperaturnøjagtighed (+/5°C)
  Reproducerbarhed ved nøje processtyring
 Proceskontrol med temperaturmåling i detaljen eller i testemne 
  Varmebehandling af CVD belagte emner
  Procesintegreret dybkøling, når ønsket

Saltbade
Hærdning af lavtlegeret værktøjsstål selv i store dimensioner. 
Processen giver mulighed for partiel hærdning og bainithærdning. 
Mulighed for individuel behandling af emnerne.

FaKta
  Minimering af mål og formændringer
  Individuel hærdning
  Bratkøling i flere forskellige medier; olie, vand, thermalbad 

Hærdning
Hærdning er en termisk varmebehandlingsmetode, som medfører at materialets hårdhed øges væsentligt. 
Hærdning foretages for at øge brudstyrke og slidstyrke. Emnerne bliver gennemhærdet og har dermed hård
heden igennem hele emnet, forudsat at der er valgt et egnet materiale.
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Karbonitrering
Er en variant af indsatshærdning og den anvendes til ulegerede 
stålkvaliteter. Udføres typisk i dybder op til 1,0 mm

FaKta
 Forøget overfladehårdhed 
 Forbedret trykstyrke 
 Forbedret slid og udmattelsesstyrke 
 Mulighed for partiel hærdning
 Fuld dokumentation på selv små serier 
 Afdækning er mulig
 Reproducerbarhed ved nøje processtyring

Glødninger
Glødninger har til formål at fjerne spændinger fra emnerne.

FaKta
Glødninger findes i mange udførelser, fx
 Afspændingsglødning
 Afspændingsanløbning
 Blødglødning 
 Blødglødning af metaller 
 Austenitglødning
 Normalisering

Indsatshærdning 
er en termokemisk overfladehærdning. Et stål med lavt kulstofind
hold, oftest under 0,20% C, opkulles i overfladen til ca. 0,70,9% C. 
Ved den efterfølgende hærdning opnås en høj overfladehårdhed og 
en sej kernestruktur. Den hårde overflade giver en god slidstyrke. 
Udføres typisk i dybder op til 3,5 mm

Neutralhærdning
Ved neutralhærdning er kulstofprocenten den samme som i mate
rialet, og dermed neutralhærdning.
Emnerne bliver gennemhærdet og har dermed hårdheden igennem 
hele emnet, forudsat at der er valgt et egnet materiale.

FaKta
  Reproducerbarhed ved nøje processtyring
  Proceskontrol med temperaturmåling i emnet 

eller i testemne
  Procesintegreret dybkøling, når ønsket

Hærdning i gasatmosfære
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Induktion
Induktionshærdning er en metode, hvor man lokalt øger  
overfladehårdheden uden at påvirke kernehårdheden. Det kunne 
eksempelvis være på ubehandlet eller sejhærdet stål.

FaKta
 Induktionshærdning giver
  Forøget overfladehårdhed 
  Forbedret trykstyrke 
  Forbedret slid og udmattelsesstyrke 
  Stor målfasthed 
  Mulighed for lokal hærdning af selv 

meget lange emner 
  Fuld dokumentation på selv små serier

Gasnitrering
Udføres som standard i tre variationer med en dybde på 0,1 – 0,3 – 
0,5 mm. Specialprocesser tilbydes.

Nitrokarborering
Typiske processer indenfor gas
nitrokarborering
 CorrIDur J®
 NITROX® 
Gasnitrokarboreringsprocesser kan 
vælges med og uden efteroxidering. 
Efteroxideringen giver en væsentligt 
forøget korrosionsbeskyttelse. 

Nitreringer udføres i avancerede 
computerstyrede vakuumretortanlæg. 
Det sikrer bl.a. en optimal reproducer
barhed

Saltbads nitrokarborering
 Tenifering QP/QPQ
Tenifering er en saltbadsproces, der udføres i saltbade som er 
under løbende laboratoriekontrol.

FaKta
  Ønskes en flot mørk dekorativ overflade, 

vælges CorrIDur J®, NITROX® eller Tenifer®
  Nitreringsprocesserne nedsætter friktions

koefficienten

Nitrering  
Nitrering er en termokemisk proces hvor overfladehårdheden øges 
uden at kernehårdheden påvirkes. 
Nitrering er meget målstabilt og kræver lille eller ingen efterbe
arbejdning. Nitrering kan udføres partielt, da områder kan afdækkes 
før behandlingen. 
Processen kan optimeres til kundens emner.

Under nitreringer finder man processer som: gasnitrering, gas
nitrokarborering og Tenifering.

FaKta
  God slidbestandighed
  God udmattelsesstyrke
  God mål og formbestandighed
  Forbedret korrosionsbestandighed



Vakuumlodning
Vakuumlodning er den teknisk mest avancerede form for lod
ning og samtidig den reneste og mest sikre. Bruges hvor der 
er krav til tætte samlinger og hvor mange emner skal loddes 
sammen. 
Ved vakuumlodning er det både mulig at sammenføje vidt for
skellige materialer og hærde emner i én og samme procesgang

FaKta
 Metallisk blanke emner efter lodning
 Lodning og hærdning i en proces
 Fri for flusmiddelreaktioner på overfladen
 Høj målnøjagtighed ved ensartet opvarmning
 Lodning af emner med forskellig godstykkelse
 Høj fyldningsgrad af ovnanlæg
 Ingen emneforskydning under loddeprocessen

Brazewitch
 en unik patenteret fikseringsmetode ved vakuumlodning

FaKta
 Tilpassede fiksturer
 Lang levetid
 Optimeret opstillingscyklus
 Mulighed for renovering
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Kolsterering®

Kolsterering® er en proces, der skaber meget hårde overflader 
på austenitiske rustfaste stål uden at ændre stålets korrosions
mæssige (rustfaste) egenskaber. 

Udover en betydelig forøgelse af materialets overfladehårdhed 
opnås der ved denne proces en række andre fordele, så som 
lav friktion, større slidbestandighed, gode antirivningsegen
skaber samt forbedret udmattelsesstyrke.

FaKta
  Behandlingen sker ved lav temperatur, hvorfor 

der ikke opstår nogle form eller farveforandringer.
  Kolsterering® udføres på Bodycote anlæg i 

Tyskland og Holland.



Laboratorie 
Vi skaber tryghed hos kunden
Af hensyn til kundens sikkerhed for høj kvalitet har Bodycote 
ind rettet egne laboratorier. Her udfører man løbende proces
kontrol på prøveemner for at sikre, at der er overensstemmelse 
mellem kundens ønsker og det leverede produkt.

Laboratorierne er også indrettet som en service for kunden, 
idet en nødvendig undersøgelse kan ske hurtigt og fleksibelt, 
hvis et problem opstår. Enhver undersøgelse resulterer i en 
udvidet dokumentation, som sikrer opfyldelse af kundens krav.

Hærdning er en tillidssag og Bodycote prioriterer kundernes 
tryghed meget højt.

Salttågekammer/Korrosionstest
Et materiales evne til at modstå korrosion (rustangreb) måles 
ved at sætte emnerne i et salttågekammer. Det foretages altid 
iht. til gældende internationale standarder, som fx ISO 9227 og 
ISO 10289. Ved korrosionstest i saltågekammer måles tiden 
der går til en given andel af overfladen er dækket af korrosivt 
materiale (rødrust).

FaKta
Løbende registrering af salttågekammerets atmosfære:
 Langtidstestet på vores laboratorium 
 Analyserne følger de internationale standarder 
 og normer
 Bruges til forsøg, udfaldsprøver, undersøgelser
 Proceskontrol
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Opgaver
Hovedopgaverne er kontrol af varmebehandlede produkter, 
herunder bestemmelse af hærdedybde på prøvestykker fra hver 
enkelt charge, kontrol af indgående materialer, metallografiske 
undersøgelser samt kontrol af varmefordeling og atmosfære i 
virksomhedens ovne. 

FaKta
Laboratorierne hos Bodycote yder bla. følgende services:
 Præparation 
 Hårdhedsmåling 
 Spektralanalyse 
 Foto 
 Metallografi 
 Kornstørrelsesbestemmelse 
 Bestemmelse af lagtykkelse 
 Revnetest 
 Rapportering 
 Timelønsarbejde



Malmö
Herlev

Ejby

Århus

Büdelsdorf

Hamburg
10
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I hovedtræk er Bodycote  
transportservice bygget på  
nogle grundsten:
  Vore egne biler som kører på fastlagte ruter 
  Lukkede og særligt forstærkede trækasser til kunder som benyt

ter fragtmand og/eller Post
  Åbne plastkasser med skumgummiindlæg til kunder der henter/

bringer selv, eller benytter vores transport service.
  Kundens egen emballage, egne kasser, paller eller lignende. 

Bodycote returnerer i samme emballage som emnerne ankom i. 

Vi tager gerne en snak om, hvorledes vi kan gøre varmebehandling 
nemmere for dig.

Logistik
Logistikkonceptet “vi leverer varen…” er tilrettelagt således at 
det tilgodeser de fleste kunders behov. 
Uanset kundens behov og uanset om kunden er med på vore 
fastlagte ruter, henter eller bringer selv, eller bruger fragtmand/
post, er der taget højde for, at logistikkonceptet skal være en 
hjælp for kunden, så den daglige håndtering bliver lettere. 
Vore egne biler kører på fastlagte ruter og kan således ikke 
tilbydes alle.
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10 gode grunde til at  
vælge Bodycote

Der er mange gode grunde til at vælge Bodycote som leverandør af 
hærdeprocesser. Her skal nævnes de vigtigste:

  En stab af veluddannede og ansvarsfulde medarbejdere står 
klar til at tage imod enhver ordre

  Med mere end 70 års erfaring i ryggen kan vi
imødekomme praktisk taget alle kundekrav

 Nyeste teknologi sikrer en meget høj hærdekvalitet

 Personlig kontakt sikrer en smidig afvikling af alle ordrer

  Eget transportkoncept gør det meget let for kunden 
at modtage og afsende ordrer

  Egne laboratorier sikrer proceskontrol og udvidet 
dokumentation, når det er nødvendigt

 Optimal intern logistik sikrer korte leveringstider

 Vi er optimalt placeret flere steder i nærområdet

  Rådgivning på højt niveau i forbindelse med udvikling 
af nye produkter

 Stort netværk af viden og teknologier på tværs af landegrænser. 

Referencer
Vi finder det meget positivt når kunder vælger at auditere os, da det 
ofte giver et rigtigt godt udgangspunkt for et samarbejde. En lang 
række velrenommerede virksomheder har allerede valgt Bodycote 
som samarbejdspartner.
Nøgleordene i samarbejdet vil også i fremtiden være fleksibilitet, 
service, kundenærhed, kvalitetssikring, rådgivning og værditilvækst. 
Bodycote vil være på forkant med udviklingen og præge fremtiden. 
På den måde kan vi sikre vore kunder den bedste betjening og det 
bedste produkt.
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Komplet leverandør
Bodycote er en del af den børsnoterede internationale koncern 
Bodycote International Plc, som med mere end 170 virksom
heder verden rundt er den førende leverandør af varmebe
handling og metallurgiske serviceydelser.

Vi råder over hærderier, laboratorier, belægningscentre samt 
HIP faciliteter. Dette giver adgang til et stort netværk af viden 
og nye teknologier på tværs af landegrænserne, som kan 
bibringe vore kunder tryghed, leveringssikkerhed og øget 
konkurrenceevne.

Det betyder også, at det i første omgang kun er nødvendigt at 
henvende sig ét sted, uanset hvilken varmebehandling eller 
metallurgisk serviceydelse der er behov for.

Selvom Bodycote er en del af en global virksomhed, tillægger 
vi nærhedsprincippet stor betydning, og dækker Danmark med 
afdelinger på både Sjælland, Fyn og i Jylland. Derudover dækker 
vi også Nordtyskland.
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Vision
Det er vores vision at være kundens foretrukne samarbejds
partner. Vi vil levere optimale ydelser baseret på forståelse 
af kundens behov. Vi ønsker tilfredse kunder og vil løbende 
arbejde med at øge kundetilfredsheden. 

At tilbyde totalløsninger inden for metallurgiske serviceydelser. 
Med udgangspunkt i et tæt kundesamarbejde og markedets 
mest dækkende udbud af processer og serviceydelser vil vi 
sikre, at kunden kun behøver at handle hos os. At skabe større 
værditilvækst samt løbende forøgelse af kvalitet og leverings
evne. 

Vi vil hele tiden arbejde med udvikling, forbedring og dokumen
tation af vore interne processer. Kompetente medarbejdere er 
vores vigtigste ressource. Vi lægger vægt på uddelegering af 
ansvar, motivation samt personlig og faglig udvikling. 

At være en økonomisk sund virksomhed med fokus på vækst – 
for derigennem at sikre vor teknologiske førerposition samt den 
fortsatte udvikling af vores forretningsområde.

Bodycote Varmebehandling A/S  www.bodycote.dk

International hjemmeside, Bodycote plc. www.bodycote.com

Kontakt os for råd og vejledning.
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Bodycote Varmebehandling A/S
Sjælland ∙ Herlev Hovedgade 15A ∙ DK-2730 Herlev ∙ Tel: +45 70 150 600 ∙ Fax: +45 70 150 900

Fyn ∙ Industribuen 16-18 ∙ DK-5592 Ejby ∙ Tel: +45 6446 1810 ∙ Fax: +45 6446 1891

Jylland ∙ c/o Triscan a/s ∙ Varemodtagelsen ∙ Engmarken 11 ∙ DK-8220 Brabrand

Tyskland ∙ c/o Paasch GmbH & Co. KG, Fehmarnstrasse 7-9, D-24782 Büdelsdorf, Mob. +49 (0) 170-796 35 16

www.bodycote.dk
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