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Yleistä
Alumec 89 on luja alumiiniseos, jota valmistetaan 
lämpökäsiteltynä levynä ja pyörötankona. Jännitysten 
poistamiseksi valmistuksessa käytetään erityistä 
kylmävenytysmenetelmää. Suuren lujuuden ja hyvän 
mitanpitävyyden ansiosta seoksella on laaja käyttöalue 
työvälineteollisuudessa.

Toimitustila: lämpökäsitelty 146–180 HB kovuuteen

Seuraavien ominaisuuksiensa ansiosta Alumec 89 soveltuu 
moniin erityyppisiin työvälineisiin, etenkin muovimuotteihin:

• Erinomainen lastuttavuus; suuret lastuamisnopeudet, 
lyhyemmät koneistusajat, alhaisemmat työväline-
kustannukset, nopeammat muottitoimitukset.

• Keveys; Alumec 89 painaa ainoastaan 1/3 teräksen 
painosta. Työvälineen käsittely on helpompaa. 

• Hyvä lämmönjohtavuus; lyhentää jaksoaikoja ja 
yksinkertaistaa jäähdytysjärjestelmää.

• Hyvä mitanpitävyys; erityinen jännitystenpoisto-
menetelmä takaa vähäiset muodonmuutokset työstössä 
ja sen jälkeen. 

• Hyvä korroosionkestävyys; kestää kaikkia yleisesti 
käytettyjä muovimateriaaleja.

• Pintakäsittely; voidaan anodisoida, kromata tai 
nikkelipinnoittaa suuremman pintakovuuden ja 
paremman kulumis- ja korroosionkestävyyden 
saavuttamiseksi.

Käyttökohteet
Alumec 89 on erinomainen materiaali prototyyppityö-
välineisiin sekä lyhyiden tai keskipitkien sarjojen muotteihin 
silloin, kun puristusvoimat eivät ole liian suuria tai 
muovit kuluttavia. Huomattavasti lyhyempi työvälineen 
valmistusaika, alhaisemmat työvälinekustannukset ja 
lyhyemmät jaksoajat tuovat merkittäviä säästöjä niin 
työvälineen valmistajalle kuin  käyttäjällekin.

Työvälineryhmä

Proto-
tyypit

Lyhyet 
sarjat

Keskip. 
sarjat

Pitkät 
sarjat

Puhallusmuovaus x x x x

Tyhjiömuovaus x x x x

Vaahtomuovaus x x x (x)

RIM-valu x x x (x)

Kestomuovien ruisku-
valu

x x (x)

Muotit kumille x x

Kiinnitys- ja tukilevyt, 
ohjaimet ja kiinnittimet

Ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet
Arvot huoneenlämpötilassa ellei muuta mainita.

Tiheys kg/m3 2 830

Kimmomoduuli N/mm2 71 500

Lämpölaajenemiskerroin  
per °C, 20 °C -> 100 °C

23 x 10 -6

Lämmönjohtavuus W/m °C 165

Ominaislämpö J/kg °C 890

Vetolujuus
Vetolujuusarvot ovat ohjeellisia. Niiden voidaan usein 
käytännössä katsoa vastaavan puristuslujuusarvoja. 

Arvot huoneenlämpötilassa.

Murtoraja N/mm2 Myötöraja N/mm2

Levy, paksuus mm

> 10–50

> 50–100

> 100–150

> 150–200

> 200–300

590

570

550

535

430

550

520

500

485

365

Pyörötanko,  
halkaisija mm

40

100

200

680

680

670

630

620

610

Huom. Levy on koestettu poikittaissuunnassa ja pyörötanko 
pitkittäissuunnassa.

Levyn poikkileikkauksen kovuusjakauma
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Lastuava työstö

Yleistä
Alumiiniseosten lastuavalle työstölle ovat tyypillisiä suuret 
lastuamisnopeudet, koska lastu irtoaa alumiiniseoksessa 
helpommin kuin teräksessä tai messingissä. Alumec 89:n 
erinomaisten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien 
ansiosta lastuamisnopeudet voivat olla hyvinkin suuria 
sopivia työvälineitä käytettäessä. Suurnopeustyöstökoneilla 
on päästy hyviin tuloksiin yli 3500 m/min lastuamis-
nopeudella.

Lastuavan työvälineen rakenne ja materiaali
Vaikka alumiiniseosten lastuttavuus on hyvä, 
työstö edellyttää korkealuokkaisia työvälineitä. 
Mahdollisimman suuren työstönopeuden saavuttamiseksi 
kovametallityövälineet ovat osoittautuneet erinomaisiksi – 
etenkin sorvauksessa ja tappijyrsinnässä.

Samoja työvälineitä, joita käytetään teräksen työstöön, 
voidaan käyttää myös Alumecin työstöön. Jotta 
päästään hyvään tuottavuuteen, on kuitenkin käytettävä 
työvälineitä, joissa on suuri positiivinen rintakulma. 
Irtosärmänmuodostus vähenee kaikissa lastuavissa 
työvälineissä, jos lastuavat pinnat on killotettu hyvin, ja 
tarpeeksi suuret lastutilat helpottavat lastunpoistoa.

Alumec 89:n sahaukseen on käytettävä terää, jossa on suuri 
lastutila.

Jäähdytys/voitelu
Lastuamisnestettä käytetään sekä työkappaleen 
jäähdyttämiseen että voiteluun. Koska Alumec 89:llä 
voidaan päästä suuriin lastuamisnopeuksiin, jäähdytys 
on tärkeää, vaikka seoksen lämmönjohtavuus onkin 
erittäin hyvä. Hyvä voitelu on erityisen tärkeää syvän 
reiän porauksessa, jossa lastu ja työväline ovat pitkään 
kosketuksessa toisiinsa.

Teräksen lastuamisnesteet voivat toisinaan värjätä 
alumiinipintaa, jos niiden pH-arvo on korkea. Useimpien 
lastuamisnesteitä valmistavien yritysten ohjelmissa on 
yleisnesteitä, jotka sopivat sekä teräksen että alumiinin 
työstöön.

Lastuamisohjeet
Alla olevat lastuamisparametrit ovat ohjeellisia ja ne on 
sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin.

Sorvaus

Karkea-
sorvaus 

kovametal-
lilla

Hienosor-
vaus kova-
metallilla

Hienosor-
vaus PCD:

llä1)

Sorvaus 
pikateräk-

sellä

Lastuamis-
nopeus Vc 
m/min

600–1200 1200–2500 600–1500 250–300

Syöttö f 
mm/r

0,3–1,0 –0,3 –0,3 –0,3

Lastuamis- 
syvyys ap 
mm

2–6 0,5–2 0,5–3 0,5–3

Työstö- 
ryhmä ISO

K20 K10 – –

1) Monikiteinen timantti

Jyrsintä

TASO- JA KULMAJYRSINTä

Karkea-
sorvaus 
kova- 

metallilla

Hienosor-
vaus kova-
metallilla

Hieno-
sorvaus 
PCD:llä1)

Sorvaus 
pika- 

teräksellä

Lastuamis-
nopeus Vc 
m/min

600–1000 1000–3000 800–4000 250–400

Syöttö fz 
mm/ham-
mas

0,2–0,6 0,1–0,2 0,05–0,2 –0,4

Lastuamis-
syvyys ap 
mm

2–8 –2 –2 –8

Työstö-
ryhmä ISO

K20 K10 – –

1) Monikiteinen timantti
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Tappijyrsintä

Täys- 
kovametalli

Kovametalli-
kääntöterä

Pikateräs

Lastuamis- 
nopeus 
Vc m/min

300–500 300–500 120–250

Syöttö fz mm/
hammas

0,03–0,201) 0,08–0,201) 0,05–0,351)

Työstöryhmä 
ISO

– K20 –

1) Riippuen radiaalisesta lastuamissyvyydestä ja jyrsimen halkaisijasta.

Poraus

PIKATERäSKIERUKKAPORAT1)

Poran halkaisija mm Lastuamisnopeus Vc 
m/min

Syöttö f mm/r

–5

5–10

10–15

15–20

50–70

50–70

50–70

50–70

0,08–0,20

0,20–0,30

0,30–0,35

0,35–0,40

1) Kärkikulma 118°, kierukkakulma 16–30°

KOVAMETALLIPORAT

Kääntöterä Täyskova- 
metallipora

Juotettu kova-
metallipora1)

Lastuamis- 
nopeusVc m/
min

200–400 200–300 200–300

Syöttö f mm/r 0,05–0,252) 0,10–0,252) 0,15–0,252)

1) Sisäpuolisella jäähdytyskanavalla ja juotetulla kovametalliterällä
2) Riippuen poran halkaisijasta

Hionta
Seuraavassa on yleisluonteisia hiomalaikkasuosituksia. 
Alumec 89:n hionnassa käytetään piikarbidilaikkoja. 
Hiontanesteeksi suositellaan leikkuuöljyä.

Hiontamenetelmä Hiomalaikkasuositus

Tasohionta suoralla laikalla

Segmenttihionta

Pyöröhionta

Siusäpuolinen hionta

Muotohionta

C46HV

C24GV

C60JV

C46HV

C100LV

Kiillotus
Suorita kiillotus puhtaassa ympäristössä ja huolehdi 
siitä, että hiontajäänteet huuhdellaan huolellisesti pois 
eri kiillotusvaiheiden välillä. Käytä pinta-alaltaan suurta 
kiillotustyökalua. Näin ei synny suuria paikallisia paineita, 
jotka voivat aiheuttaa pintavirheitä. Vaihda hiontapaperia 
usein ja muuta hiontasuuntaa eri työvaiheiden välillä. Jos 
tulokseksi halutaan peilipinta, on käytettävä runsaasti 
kiillotusainetta esim. kevyttä öljyä.

Lisätietoja on saatavana Uddeholmin julkaisusta “Työ-
välineterästen kiillotus”.

Kiillotusmenetelmä
Sekä koneellista että käsin suoritettavaa kiillotusta voidaan 
käyttää. Vältä koneellista kiillotusta, jos tulokseksi halutaan 
peilipinta.

Kiillotusaine
Kiillotukseen käytetään karborundumpaperia. Aloita 
300–800 raekokoa olevalla paperilla. Jos halutaan peilipinta, 
jatka 1200 raekoon paperilla ja tarvittaessa 6µ ja 3µ 
timanttipastalla. 

Kipinätyöstö
Kipinätyöstössä koneen asetukset ovat samanlaiset kuin 
teräksen työstössä. Jotta työstö sujuisi tasaisesti, saatetaan 
joutua käyttämään suurempaa tehoa. Lastunpoisto on 3–4 
kertaa nopeampaa kuin teräksen työstössä, mistä syystä 
vaaditaan kunnollista huuhtelua oikosulun välttämiseksi.

Kuparielektrodit tuottavat parhaan tuloksen ja kuluvat 
vähiten. Karkeatyöstöelektrodeja tarvitaan vain harvoin.

Fotosyövytys
Tasaisen rakenteen ansiosta Alumec 89 soveltuu hyvin 
fotosyövytykseen. 

Pintakäsittely
Anodisointi
Paremman kulumiskestävyyden saavuttamiseksi Alumec 
89 voidaan anodisoida pintakovuuteen, joka vastaa 
teräksessä n. 65 HRC:n kovuutta. Pinnoituksen paksuus on 
tavallisesti 20–50 µm. Anodisointia käytetään rajoitetusti 
itse muottitilaan, koska alumiinin ja pintakerroksen 
erilainen laajeneminen voi johtaa hiushalkeamiin, jotka 
pilaavat muotin pinnan. Jos kyseessä eivät ole varsinaiset 
muottipinnat, vaan esim. luistit, ohjaimet, ohjaustapit ja 
-holkit tai ulostyöntötapit, ilmiöllä ei ole merkitystä.
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Anodisointi aiheuttaa mittamuutoksia työvälineeseen, mikä 
on huomioitava työvaroissa. Mitta kasvaa n. 50 % oksidi-
kerroksen paksuudesta. Oksidikerros voidaan pinnoittaa 
PTFE:lla estämään muovin kiinnitarttumista.

Kovakromaus
Menetelmillä, jotka on kehitetty alumiiniseoksille on 
mahdollista päästä 80 HRC kovuuteen. Pinnoituksen 
paksuus on tavallisesti 0,1–0,2 mm.

Kemiallinen Ni-pinnoitus
Kemiallisella Ni-pinnoituksella on mahdollista päästä 
50 HRC:n kovuuteen. Pinnoituksen paksuus on yleensä 
0,03–0,1 mm, mutta kiinnitarttumis- ja korroosionkestä-
vyysominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin 
kromatulla pinnalla.

Korjaushitsaus
Alumeci 89:ää voidaan korjaushitsata MIG- tai TIG-
menetelmillä. Suuriin korjauksiin ei suositella TIG-hitsausta.

HITSAUSOHJE

Laitteisto 400 A, langansyöttö 7,5 - 10 
m/min (teräksellä 3,7 m/min)

Hitsausaine AA5356 (Al 5 % Mg) 
AA55556A (Al 5,2 % Mg) tai 
AA5087 (Al 4,5 % MgMnZr) 
MIG 1,6 MM 
TIG 2,4 - 3,2 mm

Esivalmistelu

Pystysuorat seinämät viistetään ja pinnoilta puhdistetaan rasva.  
Oksidikerros poistetaan pyörivällä harjalla ja hitsaus suoritetaan 
sen jälkeen 8 tunnin sisällä.

Esilämmitys

Esilämmitys 50 - 130 °C:seen nopean lämmönjohtumisen vält-
tämiseksi. Max. välipalkolämpötila 200 °C halkeamien välttämi-
seksi.


