
 
 

KARTA KATALOGOWA 

MARTENZYTYCZNA STAL DAMASCEŃSKA 

DS93X™ 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU 

Stal nierdzewna damasceńska firmy Damasteel jest stalą proszkową, w której skład wchodzą dwa stopy – RWL34™ i PMC27™. Oba stanowią odmiany martenzytycznej stali 

nierdzewnej o minimalnej zawartości chromu 13 procent. Stopy te mogą być brane pod uwagę w szerokim zakresie zastosowań, w których ważna jest jedna lub więcej z 

poniższych właściwości: 

• Wysoka twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 

• Wysoka odporność na korozję 

• Łatwe szlifowanie i polerowanie 

• Wysoka czystość i jakość 

Cecha wyróżniająca 

Każdy z użytych stopów stanowi dobre połączenie odporności na korozję i hartowności. To połączenie właściwości jest powodem ich imponującej przydatności jako 

materiału na noże. Przykładami innych zastosowań są sztućce, biżuteria i wszelkie inne produkty, w których ważna jest odporność na korozję i twardość. 

Właściwości mechaniczne i fizyczne 

Gatunek C Si Mn Cr Mo V S P N 

RWL34™ 1,05 0,50 0,50 14 4 0,2 <0,03 <004 <0,1 

PMC27™ 0,60 0,50 0,50 13 - - <0,03 <0,04 <0,1 

Tabela 1. Nominalne składy chemiczne stopów składowych w % wag. 

Granica plastyczności, 

Rp 0,2 
270 MPa Moduł Younga 200 GPa 

Wytrzymałość na 

rozciąganie, Rm 
<700 MPa Liczba Poissona 0,3 - 

Wydłużenie, A5 45 % Przewodność cieplna 15 W/m· K 

Twardość <300 HV Pojemność cieplna 460 J/kg· K 

Gęstość 7,8 kg/dm3 Oporność elektryczna o,73 µ· Ω· m 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne martenzytycznej stali damasceńskiej Damasteel (DS93XTM) w stanie wyżarzonym w temperaturze 20°. 

Obróbka na gorąco 

Temperatura kucia lub walcowania 1050-1160 °C [1920-2120 F]. W porównaniu ze stalami niskostopowymi, martenzytyczne stale nierdzewne mają prawie dwukrotnie 

wyższą odporność na odkształcenia. Dlatego kucie ręczne może być wykonywane tylko na stosunkowo małych wymiarach. Topnienie rozpoczyna się w temperaturze 

1220°C [2230 F], co oznacza, że materiał jest bardzo wrażliwy na przegrzanie. Konieczna jest dobra kontrola temperatury wygrzewania. Zalecany jest piec elektryczny lub 

gazowy. Długie okresy wygrzewania powyżej 850°C prowadzą do odwęglenia i tworzenia się zgorzeliny. 
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Po obróbce na gorąco zaleca się powolne chłodzenie ze względu na ryzyko pęknięć, gdy faza materiału przekształca się w martenzyt w temperaturze około 200°C [390 F]. 

Zaleca się stosowanie wermikulitu lub innego materiału termoizolacyjnego. Ze względu na ryzyko pęknięć, po obróbce na gorąco nie należy wykonywać szlifowania, cięcia, 

obróbki mechanicznej, aż do zakończenia wyżarzania materiału. Wszystkie materiały z Damasteel są dostarczane w stanie wyżarzonym. 

Obróbka na zimno 

Martenzytyczna stal nierdzewna nie podlega obróbce na zimno tak łatwo, jak konwencjonalne austenityczne stale nierdzewne, ale może być formowana i stosowana do 

produkcji w pełnym zakresie operacji obróbki na zimno. Plastyczność jest dobra, każdy proces obróbki na zimno zwiększa wytrzymałość i twardość materiału. 

Obróbka mechaniczna 

Martenzytyczne stale nierdzewne są generalnie łatwiejsze w obróbce mechanicznej niż inne gatunki stali nierdzewnej. Charakterystyka obróbki mechanicznej dla naszej 

nierdzewnej stali damasceńskiej: 

Po wyżarzaniu zmiękczającym: Narzędzia HSS lub węglikowe [wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, frezowanie, toczenie]. Tendencje do gromadzenia się materiału na 

krawędzi narzędzia. Twarde i długie zwierciny 

Po hartowaniu i odpuszczaniu [56-61 HRC]: Płytki ceramiczne lub CBN [frezowanie i toczenie] 

Szlifowanie i polerowanie 

Martenzytyczne stale nierdzewne są generalnie łatwe w obróbce. Charakterystyka obróbki mechanicznej dla naszej nierdzewnej stali damasceńskiej: Po wyżarzaniu 

zmiękczającym, <25 HRC: Należy stosować narzędzia HSS lub węglikowe. Tendencje do gromadzenia się materiału na krawędzi narzędzia. Twarde i długie zwierciny Po 

hartowaniu i odpuszczaniu, 56-61 HRC: Płytki ceramiczne lub CBN [frezowanie i toczenie] 

Spawanie 

Podczas chłodzenia martenzytycznej stali nierdzewnej po jakimkolwiek procesie obróbki na gorąco, przemiana fazowa martenzytyczna zachodzi w temperaturze około 

200°C i może prowadzić do pękania. Można tego uniknąć poprzez wstępne wygrzanie elementu lub wykonanie obróbki cieplnej po spawaniu. 

Nasza nierdzewna stal damasceńska może być spawana przy użyciu pełnego zakresu konwencjonalnych metod spawania. 

Obróbka cieplna 

Wyżarzanie: Zaleca się, aby materiał został poddany pełnemu wyżarzaniu transformacyjnemu, co oznacza dwie godziny w temperaturze 910°C [1670 F], a następnie 

chłodzenie w piecu do 750°C [1380 F] ze zmianą temperatury 15° na godzinę. Utrzymywać przez dwie godziny w temperaturze 750°C [1380 F], następnie schłodzić 

powietrzem do temperatury pokojowej. Osiągnięta twardość <250 HV [23HRC]. 

Austenityzowanie: Czas trzymania w temperaturze austenityzowania 15 min. 

Szybkie schłodzenie do 50°C. Sugerujemy hartowanie na powietrzu, tak aby element osiągnął temperaturę 50°C w ciągu dwóch minut. 

Odpuszczanie: Od 150°C do 450°C bez utraty odporności na korozję; do zastosowań w produkcji noży można zalecić następującą obróbkę cieplną, patrz tabela 3 poniżej. 

Głębokie mrożenie nie jest konieczne, ale kończy przemianę martenzytyczną i zwiększa twardość. Utrzymywać przez 2 godziny w temperaturze poniżej -100°C [-148 F] lub 

w skroplonym azocie -198°C [-324 F] przez pół godziny. 

 

Temperatura 

austenityzacji (A) 

Temperatura 

odpuszczania (T) 

Czas odpuszczania 

(h) 

Twardość RWL34™ 

(HRC) 

Twardość 

PMC27™(HRC) 

I 1050 °C /1920 F 220 °C / 430 F 2 59 HRC 53 HRC 

II 1050 °C /1920 F ’75 °C / 345 F 2 62 HRC 54 HRC 

III 1080 °C /1980 F 220 °C / 430 F 2 58 HRC 56 HRC 

IV 1080 °C /1980 F 175 °C / 345 F 2 63 HRC 58 HRC 

V 1100 °C / 2010 F 175 °C / 345 F 2 64 HRC 60 HRC 

Tabela 3. Sugestie dla hartowania i odpuszczania z odpowiednią twardością stopów. 
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Schemat hartowania i odpuszczania Temperatura (°C) 

Czas (min) 

Schemat 1. Schemat hartowania i odpuszczania materiału martenzytycznego z uwzględnieniem głębokiego mrożenia w ciekłym azocie. 

Twardość (HRC) Krzywe odpuszczania 

Temperatura wyżarzania °C 

Schemat 2. Temperatura wyżarzania dla gatunków RWL34™ i PMC27™ w DS93X, temperatura austenityzacji 1080°C [1976 F]. 
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Wytrawianie 

Wzór będzie widoczny po wytrawieniu. W zależności od pożądanego rezultatu można stosować różne kwasy i mieszanki kwasów. Wykończenie powierzchni ma duży 

wpływ na wynik. W tabeli 4 znajduje się zalecana receptura dla materiału hartowanego i odpuszczanego. 

 Roztwór do wytrawiania 
Skład 

chem. 

Mieszanka 

(%) 

Czas 

(min) 
Temp (°C/°F) 

Barwa 

RWL34™ 

Barwa 

PMC27™ 

I 
Kwas chlorowodorowy (solny) 37% 

Chlorek żelaza 47% 

HCI, 

FeCI3 

95 

5 
2-5 45-50/113-122 Jasna Ciemnoszara 

Tabela 4. Propozycja wytrawiania z odpowiednimi kolorami różnych stopów. 

Procedura wytrawiania: 

1. Szlifować stopniowo aż do pożądanej ziarnistości, 600 lub drobniejszej. Na koniec, w razie potrzeby, wypolerować. 

2. Ostrożnie odtłuścić element i dokończyć pracę przy użyciu środka do czyszczenia szkła. 

3. Wymieszać kwas do wytrawiania w zalecanych proporcjach i pamiętać, aby zawsze wlewać kwas do wody. 

4. Podgrzać mieszaninę kwasów w kąpieli wodnej. 

5. Zanurzyć element w mieszance i pozostawić na wybrany czas. Dłuższy czas moczenia daje głębszą strukturę. 

6. Zneutralizować element, zanurzając go w wodzie z wodorowęglanem. 

7. Lekkie wypolerowanie przy użyciu ziarnistości 2500 lub drobniejszej, po wytrawieniu, może pomóc w nadaniu blasku wierzchołkom. 

Należy uważać na szkodliwe opary. Wytrawianie musi być wykonywane w dobrze wentylowanym miejscu. Wszystkie kwasy są silnie żrące i należy się z nimi obchodzić bardzo 

ostrożnie. 

mailto:SALES@DAMASTEEL.SE
http://www.damasteel.se/


 

© 2020 Damasteel AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Damasteel® i inne produkty są znakami handlowymi Damasteel®.  

STALLGATAN 9, SE-815 76 SODERFORS | FILIA SZWECJA: +46 293 306 00 | SALES@DAMASTEEL.SE | WWW.DAMASTEEL.SE 

  

Wymiary produktów i warunki dostawy. 
Damasteel posiada standardową ofertę produktów, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.damasteel.com. Dostarczamy martenzytyczną stal damasceńską o następujących właściwościach. 

• Pręty okrągłe w wybranych rozmiarach. Od 15-65 mm, długość 500-1100 mm 

• Płaskowniki o wymiarach podanych w tabeli poniżej, patrz schemat 3, długość 500-1100 mm. 

• Wszystkie materiały martenzytyczne dostarczane przez Damasteel są poddane wyżarzaniu zmiękczającemu, 

twardość <25 HRC 

Grubość (mm) Dostępna grubość/szerokość powierzchni Wymiary standardowe Grubość (cale) 

Szerokość (mm) 

Szerokość (cale) 

Schemat 3: Rozmiary. 

W przypadku chęci stworzenia niestandardowych wzorów na produktach ze stali damasceńskiej lub zamówienia wymiarów spoza standardowego zakresu, prosimy o 

kontakt. 

Informacje podane w tej karcie katalogowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby treść niniejszej publikacji była dokładna, ale spółka 

Damasteel i jej spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub za informacje, które okazały się mylące. Sugestie lub opis końcowego zastosowania lub 

zastosowania produktów lub metod pracy mają charakter wyłącznie informacyjny, a spółka Damasteel i jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego 

tytułu. Przed użyciem produktów dostarczonych lub wyprodukowanych przez spółkę klient powinien upewnić się o ich przydatności. 
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