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Yleistä
uddeholm elmax on kromi/vanadiini/molybdeeni -
seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat:

• hyvä kulumiskestävyys
• hyvä puristuslujuus
• korroosionkestävyys
• hyvä mitanpitävyys.

hyvään kulumiskestävyyteen liittyy yleensä huono 
korroosionkestävyys ja päinvastoin. Jauhemetallurgisesti 
valmistetussa uddeholm elmaxissa on onnistuttu 
yhdistämään molemmat ominaisuudet. uddeholm 
elmaxista valmistettujen muottien käyttöikä on pitkä, 
huoltokustannukset alhaiset ja kokonaistaloudellisuus siten 
paras mahdollinen. 

ohjeanalyysi  
%

C 
1,7

Si 
0,8

mn 
0,3

Cr 
18,0

mo 
1,0

V 
3,0

Toimitustila pehmeäksihehkutettu n. 280 hB

Värimerkintä sininen/musta

Käyttökohteet
uudet tekniset muovit, joissa on runsaasti täyteaineita, 
vaativat työvälinemateriaalilta hyvää kulumis- ja 
korroosionkestävyyttä. uddeholm elmax on kehitetty 
mm. elektroniikkateollisuuden vaativiin käyttökohteisiin, 
esim. liittimien, pistokkeiden, kytkimien, vastusten tai 
integroi tujen piirien valmistukseen. elmax soveltuu myös 
elintarviketeollisuuden teräsovelluksiin.

ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet
Karkaistu ja päästetty 58 hRC:n kovuuteen.

lämpötila 20 °C 200 °C 400 °C

Tiheys kg/m3 7 600 7 560 7 500

Kimmomoduuli  
N/mm2

230 000 210 000 200 000

lämpölaajenemis- 
kerroin per °C, 
20 °C ->

– 10,6 x 10-6 11,4 x 10-6

lämmönjohtavuus*

W/m °C
– 15 21

ominaislämpö 
J/kg °C

460 – –

* Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Mittaustulosten 
hajonta saattaa olla jopa 15 %

Puristuslujuus
arvot ovat ohjeellisia.

Kovuus 60 hRC 55 hRC 50 hRC

Puristuslujuus Rm 
N/mm2

3 000 2 700 2 300

myötölujuus Rp0,2 
N/mm2

2 300 2 150 1 800

Korroosionkestävyys
Normaaleissa tuotanto-olosuhteissa uddeholm elmaxista 
valmistetut muotit kestävät syövyttäviä muoveja hyvin.

ominaisuuksien vertailu

lämpökäsittely

Pehmeäksihehkutus
Suojaa teräs ja läpikuumenna 980 °C:seen, pitoaika 2 h. 
Jäähdytä uunissa 20°/h 850 °C:seen. Pitoaika 10 h. Jäähdytä 
hitaasti 750 °C:seen ja sen jälkeen vapaasti ilmassa.

Jännitystenpoistohehkutus
Rouhintakoneistuksen jälkeen kappale läpikuumennetaan 
650 °C:seen, pitoaika 2 h. Jäähdytä hitaasti 500 °C:seen ja 
sen jälkeen vapaasti ilmassa.

Karkaisu
Esikuumennuslämpötila: 600–850 °C

Austenitointilämpötila: 1050–1100 °C, yleensä 1080 °C

lämpötila °C Pitoaika* 
minuutteja

Kovuus hRC 
ennen päästöä

1050 
1080 
1100

30 
30 
30

60 
61 
61

*Pitoaika karkaisussa sen jälkeen, kun työväline on täysin 
läpikuumentunut.

Suojaa työväline hiilenkadolta ja hapettumiselta karkaisun 
aikana.
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CCT-piirros      austenitointilämpötila 1050 °C, pitoaika 30 
min.

Päästö
Valitse päästölämpötila päästökäyrästöstä halutun kovuuden 
mukaan. Päästä työväline kaksi kertaa. Jäähdytä päästöjen 
välillä huoneenlämpötilaan. Suositeltava päästölämpötila 
on vähintään 250 °C. Poikkeustapauksissa alhaista 
päästölämpötilaa 180 °C voi käyttää pienille, yksinkertaisille 
osille, kun sitkeysominaisuudet eivät ole ensisijaisia. Pitoaika 
päästölämpötilassa vähintään 2 h. 
Päästökäyrä

      

  Päästölämpötila 2 h + 2 h

Sammutusaineet
• kiertoilma/kaasu
• leijupatja tai suolakylpy 200–550 °C, sen jälkeen 

jäähdytys ilmassa

Huom. hyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi jäähdytyksen 
on tapahduttava nopeasti, kuitenkin niin, ettei tapahdu liikaa 
muodonmuutosta. Päästä työväline heti, kun lämpötila on 
50–70 °C. 

mittamuutokset lämpökäsittelyssä 
Austenitointilämpötilan ja pakkaskarkaisun vaikutus

Koekappale 40 x 40 x 40 mm.

Pakkaskarkaisu
Työvälineet, jotka edellyttävät erittäin hyvää 
mitanpitävyyttä, on pakkaskarkaistava mittamuutosten 
ehkäisemiseksi. Pakkaskarkaisu suoritetaan välittömästi 
sammutuksen jälkeen. Sen jälkeen työväline päästetään. 
uddeholm elmax pakkaskarkaistaan yleensä –150 °C ja 
–196 °C välillä. Kovuus paranee 1–3 h:n pakkas karkaisussa  
1–3 hRC.

Vältä monimutkaisia muotoja halkeamisvaaran takia.

L = pituus 
W = leveys 
T = paksuus
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lastuamisohjeet
alla olevat lastuamisparametrit ovat ohjeellisia ja ne 
on sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin. lisätietoja on 
uddeholmin julkaisussa “lastuamisarvosuosituksia”.

Sorvaus
lastuamis- 
parametrit

Sorvaus kovametallilla Sorvaus pika- 
teräksellä  

hienosorvausKarkeasorvaus hienosorvaus

lastuamis- 
nopeus Vc

m/min
70–120 120–140 10–14

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

lastuamis- 
syvyys ap mm

2–4 0,5–2 0,5–3

Työstöryhmä 
ISo

K20 
P10–P20 

pinnoitettu ko-
vametalli*

K15, P10 
pinnoitettu 
kovametalli*

–

*Käytä kulumiskestävää Al2O3 pinnoitettua kovametalliterää.

Jyrsintä

TaSo- Ja KulmaJYRSINTä

lastuamis- 
parametrit

Jyrsintä kovametallilla

Karkeajyrsintä hienojyrsintä

lastuamisnopeus Vc 
m/min

80–110 110–140

Syöttö fz
mm/hammas

0,2–0,4 0,1–0,2

lastuamissyvyys 
ap mm

2–4 –2

Työstöryhmä ISo
K20, P20 

pinnoitettu kova-
metalli*

K15, P10 
pinnoitettu kova-

metalli*

*Käytä kulumiskestävää Al2O3 pinnoitettua kovametalliterää.

Tappijyrsintä

lastuamis- 
parametrit

Jyrsintyyppi

Täyskova- 
metalli

Kovametalli-
kääntöterä

Pikateräs

lastuamis- 
nopeus Vc m/min

50–60 80–110 5–81)

Syöttö fz 
mm/hammas

0,01–0,202) 0,06–0,202) 0,01–0,32)

Työstöryhmä 
ISo

–
K15,  

P10–P20
–

1) Pinnoitetulle pikateräsjyrsimelle Vc = 14–16 m/min
2) Riippuen radiaalisesta lastuamissyvyydestä ja jyrsimen halkaisijasta
3) Käytä kulumiskestävää Al2O3 pinnoitettua kovametalliterää

Poraus

PIKaTeRäSKIeRuKKaPoRaT

Poran halkaisija 
mm

lastuamisnopeus 
Vc m/min

Syöttö f mm/r

–5 
5–10 

10–15 
15–20

10–12*

10–12*

10–12*

10–12*

0,05–0,15 
0,15–0,20 
0,20–0,25 
0,25–0,35

*Pinnoitetulle pikateräsporalle Vc = 18–20 m/min

KoVameTallIPoRaT

lastuamis- 
parametrit

Poratyyppi

Kääntöterä Kovametalli- 
pora

Juotettu 
kovametalli- 

pora1)

lastuamis- 
nopeus Vc m/min

90–120 60–80 30–35

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

1) Sisäpuolisilla jäähdytyskanavilla ja juotetulla kovametalliterällä
2) Riippuen poran halkaisijasta

hionta
alla annetaan yleisluonteisia hiomalaikkasuosituksia. 
Tarkempia ohjeita on saatavana uddeholmin julkaisusta 
“Työvälineterästen hionta”.

hiontamenetelmä Pehmeäksi- 
hehkutettu aine

Karkaistu aina

Tasohionta suoralla 
laikalla

a 46 hV
B 151 R50 B31)

a 46 GV

Segmenttihionta a 36 GV a 46 GV

Pyöröhionta a 60 KV
B 151 R50 B31)

a 60 JV

Sisäpuolinen hionta a 60 JV
B 151 R75 B31)

a 60 IV

muotohionta a 100 IV
B 126 R100 B61)

a 100 JV

1) Käytä mieluiten CBN-laikkoja

Kipinätyöstö
Jos kipinätyöstö tehdään karkaistulle ja päästetylle 
materiaalille, työväline on tämän jälkeen päästettävä vielä 
kerran lämpötilassa, joka on n. 20 °C alhaisempi kuin 
edellinen päästölämpötila.


