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Yleistä
Uddeholm Qro 90 Supreme on erittäin kestävä kromi/
molybdeeni/vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka 
ominaisuuksia ovat:

erittäin hyvä lujuus ja kovuus korkeissakin lämpötiloissa
erittäin hyvä päästönkestävyys
erinomainen terminen väsymiskestävyys
erittäin hyvä lämmönjohtavuus
hyvä sitkeys sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa
tasainen lastuttavuus
hyvä lämpökäsiteltävyys.

Ohjeanalyysi 
%

C
0,38

Si
0,30

Mn
0,75

Cr
2,6

Mo
2,25

V
0,9

Toimitustila pehmeäksihehkutettu n. 180 HB

Värimerkintä oranssi/vaaleanruskea

Qro 90 Supreme on Uddeholmin kehittämä erittäin 
korkealaatuinen kuumatyöteräs, jonka nimessä oleva 
“Supreme” viittaa erityiseen valmistustekniikkaan (mm. 
sähkökuonasulatus), jonka ansiosta teräs on puhdasta ja sillä 
on hyvät mekaaniset ominaisuudet.

Käyttökohteet

Painevalumuotit ja niiden osat
Uddeholm Qro 90 Supreme soveltuu muita tavallisia 
teräksiä paremmin alumiinin, messingin ja kuparin 
painevaluun. Erinomainen lujuus korkeissa lämpötiloissa 
ehkäisee kuumahalkeamien syntymistä ja pidentää muotin 
käyttöikää. Hyvä lämmönjohtavuus sallii lyhyemmät 
jaksoajat ja parantaa tuottavuutta.

Uddeholm Qro 90 Supreme soveltuu työkaluihin, joihin 
kohdistuu kuumahalkeamis- tai eroosioriskiä tai taivutusta. 
Tyypillisiä käyttökohteita ovat keernat, valuholkit, 
muottipalat, pienet ja keskisuuret muotit, sylinterit sekä 
liikkuvat osat alumiinin, messingin ja kuparin painevalussa.

Pursotustyökalut ja niiden osat
Alumiinin pursotuksessa Uddeholm Qro 90 Supremea 
suositellaan matriiseihin silloin, kun pursotettava määrä on 
suuri ja tavanomaisesta kuumatyöteräksestä valmistetun 
matriisin käyttöikä ei  todennäköisesti olisi riittävän pitkä, 
esim.

yksinkertaisten profiilien matriisit pitkissä 
valmistussarjoissa, jotka vaativat useampia matriiseja
monimutkaisten tai ohutseinämäisten profiilien matriisit
vaikeasti pursotettavat seokset

Alumiinin ja teräksen pursotuksessa Uddeholm Qro 90 
Supremesta valmistetut pursotustyökalujen osat, esim. 
padan sisäholkit, puristuskiekot, tuurnat ja painimet, kestävät  

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

AISI H 13:sta valmistettuja osia pitempään.

Messingin ja kuparin pursotuksessa Uddeholm Qro 90 
Supremesta valmistetut puristuskiekot ja muottilevyt ovat 
kestävämpiä kuin AISI H 13:sta valmistetut osat.

Samanlaisia kokemuksia on saatu messingin pursotuksessa 
Uddeholm Qro 90 Supremesta valmistetuista padan 
sisäholkeista.

Taontatyökalut
Uddeholm Qro 90 Supremen käytöstä teräksen 
ja messingin puristustaonnassa etenkin pienten ja 
keskisuurten muottien materiaalina on saatu useita 
hyviä tuloksia. Materiaali soveltuu lisäksi automaatti-, 
tyssäys-, pursotustaontaan, pulveripuristukseen ja kaikkiin 
menetelmiin, joissa käytetään voimakasta vesijäähdytystä.

Ominaisuudet
Kaikki koesauvat on otettu 356 x 127 kangen keskeltä. 
Ellei toisin mainita, koesauvat on karkaistu 1030 °C:ssa/30 
min, sammutettu ilmassa ja päästetty 645 °C:ssa 2 h + 2 h 
kovuuteen 45 ±1 HRC.

Fysikaaliset ominaisuudet
Karkaistu ja päästetty 45 HRC:n kovuuteen. Arvot 
huoneenlämpötilassa ja korkeissa lämpötiloissa.

Lämpötila 20 °C 400 °C 600 °C

Tiheys kg/m3 7 800 7 700 7 600

Kimmomoduuli
N/mm2

210 000 180 000 140 000

Lämpölaajenemis-
kerroin °C 20 °C ->

– 12,6 x 10-6 13,2 x 10-6

Lämmönjohtavuus
W/m °C

– 33 33

Mekaaniset ominaisuudet
Ohjearvot huoneenlämpötilassa

Kovuus HRC 48 45 40

Murtolujuus Rm

N/mm2
1620 1470 1250

Myötöraja Rp0,2

N/mm2
1400 1270 1100
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Ohjeellinen lujuus korkeissa lämpötiloissa, pitkittäissuunta

Ajan vaikutus kovuuteen korkeissa lämpötiloissa

Koelämpötilan vaikutus iskusitkeyteen, lyhyt poikittaissuunta

Lämpökäsittely

Pehmeäksihekutus
Suojaa teräs ja läpikuumenna 820 °C:seen. Anna tämän 
jälkeen jäähtyä uunissa 10 °C/h 650 °C:seen ja sen jälkeen 
vapaasti ilmassa.

Jännitystenpoistohehkutus
Rouhintakoneistuksen jälkeen työkalu on 
läpikuumennettava 650 °C:seen, pitoaika 2 h. Hidas 
jäähdytys 500 °C:seen, tämän jälkeen vapaasti ilmassa.

Karkaisu
Esikuumennuslämpötila: 600–850 °C, tavallisesti 
kaksivaiheinen kuumennus

Austenitointilämpötila: 1020–1050 °C,

Lämpötila
°C

Pitoaika*

minuutteja
Kovuus ennen 
päästöä HRC

1020

1050

30

15

51 ± 2

52 ± 2

*Pitoaika = aika karkaisulämpötilassa sen jälkeen, kun työkalu on 
täysin läpikuumennut

Suojaa työkalu hiilenkadolta ja hapettumiselta karkaisun aikana.

Sammutusaineet
Suositeltavat sammutusaineet:

paineilma
alipaine (sammutuskaasu ylipaineella). Suositellaan 
keskeytettyä sammutusta.
kuumakylpykarkaisu tai leijupatja 550 °C
kuumakylpykarkaisu tai leijupatja n. 180–220 °C
kuuma öljy

Huom.1: Päästä työkalu heti, kun lämpötila on 50–70 °C

Huom.2: Jotta työkalun optimiarvot saavutetaan, 
jäähdytyksen on tapahduttava nopeasti, kuitenkin niin, ettei 
synny liiallista muodonmuutosta tai halkeamia.

•
•

•
•
•
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CCT-piirros

Austenitointilämpötila 1020 °C, pitoaika 30 min

 

Kovuus, raekoko ja jäännösausteniitti austenitointilämpötilan 
funktiona

Päästö
Valitse päästölämpötila päästökäyrästöstä halutun 
kovuuden mukaan. Päästä työkalu vähintään kaksi kertaa. 
Jäähdytä päästöjen välillä huoneenlämpötilaan. Alhaisin 
päästölämpötila on 600 °C. Pitoaika päästölämpötilassa 
vähintään 2 h. Päästöä lämpötila-alueella 500–600 °C ei 
suositella sitkeyden heikkenemisen vuoksi.



UDDEHOLM QRO 90 SUPREME
4 (6)

10.04.2003

UDDEHOLM OY AB, PL 57 (Ritakuja 1), FI-01741 VANTAA, puh. 010 841 4900, info@uddeholm.fi, www.uddeholm.fi

Päästökäyrä

Koesauvat 25 x 25 x 40 mm on jäähdytetty ilmassa. 
Suuremmille ainevahvuuksille, jotka sisältävät karkaisun 
jälkeen bainiittia, on tyypillistä matalampi kovuus ja 
sekundäärisen karkenemisen maksimiarvon siirtyminen 
kohti korkeampia lämpötiloja. Jos materiaali kuitenkin 
päästetään n. 45 HRC:n kovuuteen tai sen alle, käyrät ovat 
lähes identtiset ainevahvuudesta riippumatta.

Ohjeellinen iskusitkeys eri päästölämpötiloissa

Pitkittäissuunta , lämpökäsitelty työstön jälkeen.

Päästöä lämpötila-alueella 500–600 °C ei yleensä suositella 
sitkeyden heikkenemisen takia.

Mittamuutokset karkaisussa ja päästössä
Karkaisun ja päästön aikana työkaluun kohdistuu 
sekä lämpö- että muutosjännityksiä. Nämä jännitykset 
aiheuttavat mittamuutoksia. Tästä syystä suositellaan, 
että työstössä jätetään riittävät työvarat ennen työkalun 
karkaisua ja päästöä. Tavallisesti suurin mitta kutistuu 
ja pienin mitta kasvaa, mutta mittamuutokset riippuvat 
myös työkalun koosta, muodosta ja karkaisun jälkeisestä 
jäähtymisnopeudesta.

Suosittelemme Uddeholm Qro 90 Supremesta tehtyihin 
työkaluihin 0,3 % työstövaraa pituuteen, leveyteen ja 
paksuuteen.

Typetys ja hiilitypetys 
Typetys ja hiilitypetys muodostavat kovan pintakerroksen, 
joka kestää hyvin kulumista ja eroosiota. Typetetty 
kerros on kuitenkin hauras ja voi halkeilla tai säröillä, jos 
siihen kohdistuu mekaanista tai lämpökuormitusta. Riski 
lisääntyy kerroksen paksuuden kasvaessa. Ennen typetystä 
työkalu on karkaistava ja päästettävä vähintään 25–50 °C 
typetyslämpötilaa korkeammassa lämpötilassa.

Typetys ammoniakkikaasussa 510 °C:ssa tai plasma-
typetys (75 % vetyä/25 % typpeä) 480 °C:ssa aikaansaavat 
kumpikin n. 1000 HV02 pintakovuuden. Yleensä suositellaan 
plasmatypetystä, koska sen avulla pystytään paremmin 
valvomaan typen määrää ja estämään valkoisen kerroksen 
muodostuminen. Huolellisesti suoritetulla kaasutypetyksellä 
voidaan kuitenkin päästä täysin hyvään tulokseen.

Uddeholm Qro 90 Supreme voidaan myös hiilitypettää 
joko kaasulla tai suolakylvyssä. Pintakovuus hiilitypetyksen 
jälkeen on 800–900 HV02.

Typetyssyvyys

Menetelmä Aika h Syvyys mm

Kaasutypetys 510 °C:ssa
10
30

0,16
0,27

Plasmatypetys 480 °C:ssa
10
30

0,18
0,27

Hiilitypetys
– kaasussa 580 °C
– suolakylvyssä 580 °C

2,5
1

0,20
0,13

Typetystä yli 0,3 mm typetyssyvyyteen ei suositella 
kuumatyösovelluksissa. On huomattava, että Uddeholm 
Qro 90 Supremen typetettävyys on parempi kuin AISI H 
13:n. Tästä syystä Uddeholm Qro 90 Supremen typetysaika 
on lyhyempi kuin H 13:n. Muutoin typetyssyvyys saattaa 
muodostua liian suureksi. 

Uddeholm Qro 90 Supreme voidaan typettää 
pehmeäksihehkutettuna. Tällöin kovuus ja typetyssyvyys 
alenevat kuitenkin hieman.
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Lastuamisohjeet
Alla olevat lastuamisparametrit ovat ohjeellisia je ne 
on sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin. Lisätietoja on 
Uddeholmin julkaisussa “Lastuamisarvosuosituksia”.

Sorvaus
Lastuamis-
parametrit

Sorvaus kovametallilla Sorvaus pika-
teräksellä

HienosorvausKarkea-
sorvaus

Hienosorvaus

Lastuamisnopeus Vc
m/min

200–250 250–300 25–30

Syöttö f mm/r 0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

Lastuamissyvyys ap
mm

2–4 0,5–2 0,5–2

Työstöryhmä
ISO

P20–P30
pinnoitettu
kovametalli

P10–P20
pinnoitettu 
kovametalli 
tai cermet

–

Jyrsintä

TASO- JA KULMAJYRSINTÄ

Lastuamis-
parametrit

Kovametallijyrsin

Karkeajyrsintä Hienojyrsintä

Lastuamisnopeus Vc
m/min

180–260 260–300

Syöttö fz mm/hammas 0,2–0,4 0,1–0,2

Lastuamissyvyys ap
mm

2–5 –2

Työstöryhmä
ISO

P20–P40
pinnoitettu
kovametalli

P10–P20
pinnoitettu

kovametalli tai
cermet

TAPPIJYRSINTÄ

Lastuamis-
parametrit

Jyrsintyyppi

Täyskova-
metalli

Kovametalli-
kääntöterä

Pikateräs

Lastuamisnopeus Vc
m/min

160–200 170–230 35–401)

Syöttö fz
mm/hammas

0,03–0,22) 0,08–0,22) 0,05–0,352)

Työstöryhmä
ISO

– P20–P30 –

1) Pinnoitetulle pikateräsjyrsimelle Vc = 55–60 m/min
2) Riippuen radiaalisesta lastuamissyvyydestä ja jyrsimen halkaisijasta

Poraus

PIKATERÄSKIERUKKAPORAT

Poran ø
mm

Lastuaminopeus
Vc m/min

Syöttö f
mm/r

–5

5–10

10–15

15–20

16–18*

16–18*

16–18*

16–18*

0,05–0,15

0,15–0,20

0,20–0,25

0,25–0,35

*Pinnoitetulle pikateräsporalle Vc = 28–30 m/min

KOVAMETALLIPORAT

Lastuamis-
parametrit

Poratyyppi

Kääntöterä Kovametalli-
pora

Juotettu
kovametalli-

pora1)

Lastuamis-
nopeus Vc

m/min
220–240 130–160 80–110

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
Alla annetaan yleisluonteisia hiomalaikkasuosituksia. 
Tarkempia ohjeita on saatavana Uddeholmin julkaisusta 
“Työkaluterästen hionta”.

Hiontamenetelmä Pehmeäksi-
hehkutettu aine

Karkaistu aine

Tasohionta suoralla 
laikalla

Segmenttihionta

Pyöröhionta

Sisäpuolinen hionta

Muotohionta

A 46 HV

A 24 GV

A46 LV

A46 JV

A 100 LV

A 46 HV

A 36 GV

A 60 KV

A 60 IV

A 120 JV

Kipinätyöstö
Jos kipinätyöstö tehdään karkaistulle ja päästetylle 
materiaalille, pintaan syntyvä valkoinen, uudelleensulanut 
kerros on poistettava mekaanisesti esim. hiomalla.

Tämän jälkeen työkalu on päästettävä vielä kerran 
lämpötilassa, joka on n. 25 °C alhaisempi kuin edellinen 
päästölämpötila.
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Kovakromaus
Kovakromauksen jälkeen työkalu on päästettävä 180 °C/4 h 
vetyhaurauden välttämiseksi.

Hitsaus
Hitsaus onnistuu hyvin noudattamalla korotettua lämpötilaa, 
railonvalmistusta, hitsausainetta ja -menetelmää koskevia 
suosituksia. Jos työkalu kiillotetaan tai fotosyövytetään, 
on käytettävä perusaineen koostumusta vastaavaa 
hitsauslisäainetta.

Menetelmä TIG MMA

Työlämpötila °C 325–375 325–375

Lisäaine QRO 90 TIG-Weld QRO 90 Weld

Jäähdytys
hitsauksen jälkeen 

20–40 °C/h ensimmäisten 2-3 tunnin ajan, 
sen jälkeen vapaasti ilmassa.

Kovuus hitsauksen 
jälkeen HRC

50–55 50–55

Jälkilämpökäsittely

Karkaistu aine Päästä lämpötilassa, joka on 10–20 °C 
alhaisempi kuin edellinen päästölämpötila

Pehmeäksi-
hehkutettu aine

Pehmeäksihehkuta aine 820 °C:ssa suojakaa-
sussa. Jäähdytä uunissa 10 °C/h 650 °C:seen 
ja sen jälkeen vapaasti ilmassa.

Lisätietoja työkaluterästen hitsauksesta on Uddeholmin 
julkaisussa “Työkaluterästen hitsaus”


