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Svenskt företag lanserar världens hårdaste stål   
 

Stål som varken kräver smide eller skärande bearbetning för att bli en färdig produkt. En legering  

som är den hårdaste och mest nötningståliga på marknaden. De former man önskar går att tillverka. 

Dessutom går det åt betydligt mindre material. Företaget VBN Components fortsätter skriva svensk 

stålhistoria.  

 

Svenska VBN Components lanserar världens hårdaste stål i nära-färdig form, Vibenite® 290. Legeringens 

hårdhet och det höga innehållet av karbider gör att den kan ersätta hårdmetaller. Den passar en mängd 

applikationer där det finns behov för stor nötnings- och värmetålighet. Den additiva tekniken möjliggör komplexa 

och smarta former. 

 

- Vi möter dagligen kunder som har mycket specifika önskemål när det gäller materialprestanda för 

nötnings- och värmetålighet. För att möta deras behov har vi utvecklat ett material med extremt goda 

egenskaper, som kan beställas i nära-färdig-form, säger Ulrik Beste, teknisk chef för VBN. 

 

 

Kan ersätta hårdmetaller 

 

Legeringen är mycket nötnings- och värmetålig och har en hög andel karbider; cirka 25 volymprocent i fullt härdat 

tillstånd. Det höga karbidinnehållet gör att materialet ofta kan ersätta hårdmetaller. Det gäller inte minst i större 

detaljer med komplex design. Legeringens unika egenskaper gör den lämplig för alla typer av applikationer där 

erosion och glidande nötning finns och gör den speciellt anpassad för till exempel metallskärande verktyg.  

 

Den typiska användaren stöter idag på otaliga begränsningar i sina ansträngningar att hitta det bästa materialet 

för verktyg och komponenter.  

 

- Begränsningarna hos traditionellt tillverkade produkter resulterar i en kompromiss. Istället för att välja det 

material som bäst passar för slutapplikationen, måste man välja det material som kan tillverkas. Vi 

vänder på det och arbetar med fokus på materialprestanda, säger Ulrik Beste, teknisk chef för VBN..  

 

Traditionellt krävs smide och valsning av stänger, följt av tung logistik och slutligen borrning, fräsning och 

svarvning av materialet. Genom additiv teknik gör VBN hela denna process onödig. Resultatet blir högre 

effektivitet för användaren. Dessutom har materialet en nötningstålighet som kraftigt ökar livslängden och 

effektiviteten på produkterna.  

 

- Vi har visat i ett kundtest att denna produkt håller många gånger längre än tidigare. Och vi vet att ännu 

högre prestanda är möjligt, intygar Ulrik Beste.  

 

VBN Components har tillverkat produkter med denna teknik i flera år; extremt hårt och nötningståligt stål. Steg för 

steg har företaget tagit sig till det som idag är världens hårdaste stål, en milstolpe inom materialutveckling. 

Behovet av mindre material vid tillverkning och slutanvändning är ett av skälen till att miljöpåverkan reduceras 

med ungefär 90 % jämfört med traditionell industri (visat hos svenskt verkstadsföretag).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bildtext: Mikrostruktur hos väldens hårdaste, kommersiellt tillgängliga stål, Vibenite® 290. En värmetålig  

och hård marternsitisk matris med hög andel karbider för extrem nötningstålighet.  

 

 

 
 

Bildtext: Additivt tillverkat skärhjul med hög nötningstålighet. 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta: 

 

Isabelle Bodén, Presskontakter 

VBN Components AB 

Växel: +46 (0)18-24 07 60 

Mobil: +46(0)702-36 22 81 

Email: Isabelle.boden@vbncomponents.com  

Fakta Vibenite® 290:   

Hårdhet: 68-72 HRC (beror på härdningen, d.v.s. 

komponentstorlek och kylhastighet.   

Andel karbider: Ca 25 volymprocent i fullt härdat tillstånd.   

Porfritt med extremt låg syrehalt. 
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Web: www.vbncomponents.com 

Presscenter: https://vbncomponents.se/press/  

 

 

Om VBN Components  

VBN Components är ett svenskägt företag, grundat 2009 av Peter Vikner, Ulrik Beste och Martin Nilsson. 

Grundarna belönades år 2013 med Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium. Företaget 

tillverkar nötningståliga metallkomponenter direkt från pulver med s.k. 3D-printing (Additiv tillverkning, friformning) 

och är involverat i en rad kundanpassade projekt för att öka verkstadsindustrins konkurrenskraft. VBN är alumn 

från Uppsala Innovation Centre, rankat som världens tionde bästa företagsinkubator, och stöds även av 

Energimyndigheten. Företaget tillverkar komponenter i nära-färdig-form under varumärket Vibenite® till kunder 

som har behov av komplexa former och/eller extremt nötningsmotstånd. www.vbncomponents.com   
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