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Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda
att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden.
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För ytterligare information se våra ”Materialsäkerhetsdatablad”.
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ALUMEC 89

Allmänt
Alumec 89 är en höghållfast aluminiumlegering
som framställs i form av varmvalsad, värme-
behandlad plåt. Den underkastas ett speciellt
kallsträckningsförfarande för maximal spän-
ningsavlastning. Tack vare den höga hållfast-
heten och goda stabiliteten har Alumec 89 fått
en vidsträckt användning inom verktygs-
industrin.

Leveranstillstånd: värmebehandlad till
146–180 HB

Alumec 89 har följande egenskaper som gör
den lämplig för en mängd olika verktyg, i
synnerhet plastformar:

• Utmärkt skärbarhet
Höga skärhastigheter, minskade maskin-
bearbetningstider, lägre verktygskostnader,
snabbare formleveranser.

• Låg vikt
Den låga vikten, som endast är 1/3 av vikten
hos stål, innebär enklare och bekvämare
hantering av verktygen.

• Hög värmeledningsförmåga
Minskning av cykeltider och ett mindre
komplicerat kylsystem.

• God stabilitet
Ett speciellt kallsträcknings- och avspän-
ningsförfarande garanterar minimal
deformation under och efter bearbetningen.

• God korrosionsbeständighet
God beständighet mot alla vanligen använda
plastmaterial.

• Ytbehandling
Kan anodiseras, förkromas eller nickel-
beläggas för ökad ythårdhet, slitstyrka och
korrosionsbeständighet.

Användningsområden
De egenskaper och fördelar som Alumec 89
erbjuder gör den till ett idealiskt material för
prototypverktyg och till formar för korta och
medellånga serier som inte är utsatta för
mycket höga tryckkrafter eller nötande plaster.
Betydligt mindre tidsåtgång vid verktygsfram-
ställningen, lägre verktygskostnad och kortare
cykeltider innebär värdefulla besparingar för
såväl verktygsmakare som verktygsanvändare
vid användning av Alumec 89.

Proto- Korta Medellånga Långa
Användningsområde typer serier serier serier

Formblåsning X X X X

Vakuumformning X X X X

Skumformning X X X (X)

RIM-formning X X X (X)

Formsprutning av
ofyllda termoplaster X X (X)

Gummiformning X X

Delar utsatta för
relativt låga tryckpå-
känningar och liten
nötning, t.ex. fäst-
och stödplattor,
formbord, jiggar och
fixturer

Verktygskategori
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Egenskaper
Fysikaliska data
Värden vid rumstemperatur om ej annat anges.

Densitet
kg/m3 2 830

Elasticitetsmodul
N/mm2 71 500

Värmeutvidgningskoefficient
per °C från 20°C till 100°C 23 x 10-6

Värmekonduktivitet
W/m °C 165

Specifik värmekapacitet
J/kg °C 890

Brottgräns Resttöjnings-
N/mm2 gräns N/mm2

Plåt (tjocklek), mm
> 10– 50 590 550
> 50–100 570 520
>100–150 550 500
>150–200 535 485
>200–300 430 365

Rundstång (diameter), mm
40 680 630

100 680 620
200 670 610

Observera att plåt är testad i tvärriktning och
rundstång i längsriktning.

Draghållfasthet
Draghållfasthetsvärdena, som för de flesta
praktiska syften kan anses motsvara tryck-
hållfasthetsvärdena, skall betraktas som unge-
färliga.

Värden vid rumstemperatur för olika
plåttjocklekar och runddimensioner.

HÅRDHETSFÖRDELNING
I ETT TVÄRSNITT AV PLÅT

Skärande bearbetning
Allmänt
Utmärkande för skärande bearbetning av lätt-
metaller är att höga skärhastigheter kan använ-
das. Det beror på att motståndet mot spån-
avskiljning är mindre än i stål eller mässing.
Som ett resultat av den utmärkta kombinatio-
nen av mekaniska och fysikaliska egenskaper
hos Alumec 89 ligger, vid användning av lämp-
liga verktyg, de maximala skärhastigheterna
mycket högt. Specialbyggda maskiner har med
gott resultat arbetat med en skärhastighet över
3 500 m/min.

Verktygets konstruktion
och material
Även om aluminiumlegeringar ger lägre skär-
motstånd krävs verktyg av hög kvalitet vid
bearbetningen. För att uppnå högsta möjliga
bearbetningshastighet, särskilt vid svarvning
och ändfräsning, är hårdmetallverktyg idealiska.

I allmänhet kan standardverktyg som används
vid bearbetning av stål också användas för
bearbetning av Alumec 89, förutsatt att man
beaktar skillnader i fråga om spånvinklar och
ser till att tillräckligt spånrum finns. Verktygens
skärvinklar är större än för stål; positiv spån-
vinkel krävs alltid. På alla skärverktyg minskar
löseggsbildningen genom välpolerade skärytor,
och ordentligt tilltagna spånutrymmen under-
lättar spånavgången. Vid sågning skall sågtänder
med stort spånutrymme användas.

Kylning/smörjning
Skärvätska skall användas både för att kyla
arbetsstycket och för att smörja verktyget.
Med de mycket höga skärhastigheter som kan
uppnås med Alumec 89 blir bortledning av
värme viktig även om legeringen i sig har hög
värmeledningsförmåga. God smörjning är
särskilt viktigt vid sådana operationer som
djupborrning där det är långvarig kontakt
mellan spån och verktyg.

Ibland kan skärvätskor, avsedda för stål, miss-
färga aluminiumytan om vätskans pH-värde är
för högt. De flesta skärvätsketillverkare har
dock universalvätskor som passar både för stål
och aluminiumbearbetning.
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ALUMEC 89

Grovsvarv- Finsvarv- Finsvarv- Svarv-
ning med ning med ning ning med

Skärdata- hård- hård- med snabb-
parameter metall metall PCD1) stål

Skärhastig-
het (vc)

m/min 600–1200 1200–2500 600–1500 250–300

Matning (f)
mm/varv 0,3–1,0 –0.3 –0,3 –0,3

Skärdjup (ap)
mm 2–6 0,5–2 0,5–3 0,5–3

Skärsort
(ISO) K20 K10 – –

1) Polykristallin diamant

Skärdata-
rekommendationer
Nedanstående skärdata är att betrakta som
riktvärden, vilka måste anpassas till rådande
lokala förutsättningar. Mer information finns i
Uddeholms publikation ”Skärdatarekommen-
dationer”.

Fräsning
PLAN- OCH HÖRNFRÄSNING

PINNFRÄSNING

1) Beroende på radiellt skärdjup och fräsdiameter

Svarvning

1) Spetsvinkel 118° spiralvinkel 16–30°.

1) Borr med utbytbar eller lödd hårdmetallspets
2) Beroende på borrdiameter

HÅRDMETALLBORR

Slipning
Nedan ges en mycket allmän slipskiverekom-
mendation. Vid slipning av Alumec 89 använd
kiselkarbidskivor. Skärolja rekommenderas som
slipvätska. För mera detaljerade rekommen-
dationer hänvisas till broschyren ”Slipning av
verktygsstål”.

Typ av slipoperation Seghärdat tillstånd

Planslipning rak skiva C 46 HV

Planslipning segment C 24 GV

Rundslipning C 60 JV

Innerslipning C 46 HV

Profilslipning C 100 LV

                                                 Typ av fräs

Skärdata- Solid Hårdmetall-
parameter hårdmetall vändskär Snabbstål

Skärhastig-
het (vc)

m/min. 300–500 300–500 120–250

Matning (fz)
mm/tand 0,03–0,201) 0,08–0,201) 0,05–0,351)

Skärsort
(ISO) – K20 –

Borrning
SNABBSTÅL, SPIRALBORR1)

Borrdiameter Skärhastighet (vc) Matning (f)
Ø mm m/min. mm/varv

    – 5 50–70 0,08–0,20
  5–10 50–70 0,20–0,30
10–15 50–70 0,30–0,35
15–20 50–70 0,35–0,40

Typ av borr

Skärdata- Vändskärs- Solid hård- Hård-
parameter borr metallborr metallborr1)

Skärhastig-
het (vc)

m/min. 200–400 200–300 150–250

Matning (f)
mm/varv 0,05–0,252) 0,10–0,302) 0,15–0,352)

Grovfräs- Finfräs- Finfräs- Fräs-
ning med ning med ning ning med

Skärdata- hård- hård- med snabb-
parameter metall metall PCD1) stål

Skärhastig-
het (vc)

m/min 600–1000 1000–3000 800–4000 250–400

Matning (fz)
mm/tand 0,2–0,6 0,1–0,2 0,05–0,2 –0,4

Skärdjup (ap)
mm 2–8 –2 –2 –8

Skärsort
(ISO) K20 K10 – –

1) Polykristallin diamant

Gnistbearbetning
Maskininställningarna är jämförbara med de
som används för stål, dock kan en högre effekt
behövas för att hålla processen stabil.

Metallavverkningen är 3–4 gånger snabbare
än för stål, vilket innebär att riklig spolning
krävs för att undvika kortslutning.

Kopparelektroder ger bäst resultat och
minst avverkning av elektroden. Grovavverk-
ningselektroder är sällan nödvändiga.
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Ytterligare information
För ytterligare information kontakta närmaste
Uddeholmskontor eller besök vår hemsida
www.uddeholm.se

Polering
Allmänt
Polera i en ren omgivning och se till att
arbetsstycket sköljs ordentligt mellan de olika
polerstegen.

Använd polerverktyg med stor yta för att
förhindra högt lokalt tryck, vilket kan orsaka
ytdefekter. Byt slippapper ofta och ändra
riktning mellan slipstegen. När en ”spegelyta”
önskas, använd stora mängder smörjmedel
gärna tillförd via aerosol.

Teknik
Både mekaniska och manuella metoder kan
användas. Om en ”spegelyta” önskas, bör
automatverktyg undvikas.

Media
Kiselkarbidpapper bör användas vid slipning.
Börja med 300–800 papper. Om ”spegelyta”
önskas, fortsätt med 1200 papper och om så
önskas med 6µm och 3µm diamantpasta.

För ytterligare information se Uddeholms
broschyr ”Polering av formstål”.

Ytbehandling
Anodisering
Alumec 89 kan anodiseras för högre ythårdhet
och slitstyrka. Högsta möjliga ythårdhet mot-
svarar 65 HRC. Normal tjocklek på skiktet är
20–25 µm. Anodisering används i begränsad
omfattning i formkaviteter på grund av de olika
utvidgningskoefficienterna för oxidskiktet
jämfört med det underliggande aluminium-
materialet. Detta kan leda till hårfina sprickor,
vilka ger upphov till ett oönskat mönster på
den formade detaljen. Detta mönster kan
normalt accepteras på andra detaljer exempel-
vis slider, styrbussningar, utstötare m m.

Observera att oxideringen innebär att
detaljen ökar i storlek till följd av oxidskiktets
tillväxt. Viss bearbetningsmån måste därför
lämnas. Detaljens tillväxt är ca 50% av oxid-
skiktets tjocklek.

Fotoetsning
Alumec 89 lämpar sig väl för mönstring genom
fotoetsning tack vare sin homogena struktur.

Reparationssvetsning
Alumec 89 kan reparationssvetsas enligt
MIG- eller TIG-metoden. TIG rekommenderas
inte för stora reparationer.

Generalla rekommendationer

UTRUSTNING

400 A, Trådmatning: 7,5–10 m/min. (jämfört
med 3,7 m/min för stål).

SVETSRÅD

AA5356 (Al 5% Mg), AA5556A (Al 5,2% Mg)
eller AA5087 (Al 4,5% MgMnZr).
MIG 1,6 mm diameter.  TIG 2,4–3,2 mm.

PREPARERING

Undvik vertikala ytor, bearbeta till vinkel.
Avfetta. Ta bort oxidlagret med roterande
stålborste. Svetsa inom 8 timmar.

FÖRVÄRMNING

Förvärm till 50–130°C för att motverka
kyleffekten och den höga värmekonduktivi-
teten hos Alumec 89. Maximal temperatur
under svetsning får ej överstiga 200°C för att
undvika sprickbildning.

Oxidskiktet kan impregneras med flourplast
(PTFE) för att på så sätt minska vidhäftningen i
formrummet.

Hårdförkromning
Skikthårdheter motsvarande ca 80 HRC är
möjliga att nå med beläggningsprocesser
utvecklade för aluminiumlegeringar. Normal
skikttjocklek är 0,1–0,2 mm.

Kemisk Ni-beläggning
Skikthårdhet motsvarande ca 50 HRC kan
uppnås. Typiska skikttjocklekar är 0,03–0,1 mm.

Vidhäftning av skiktet samt korrosions-
motståndet är överlägset det hos en krom-
belagd yta.
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Network of excellence
UDDEHOLMs globala närvaro innebär att du alltid kan

vara säker på att få samma höga kvalitet var du än

befinner dig. På vissa marknader representeras vi av

ASSAB som är Uddeholms helägda dotterbolag och

exklusiva säljkanal. Tillsammans befäster vi ställningen

som världsledande leverantör av verktygsstål.
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UDDEHOLM är världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål.

Det är en position vi har nått genom att ständigt bidra till bättre affärer för

våra kunder. Genom lång erfarenhet, grundlig forskning och kontinuerlig

utveckling av nya produkter är vi väl rustade att lösa alla de problem som

kan uppstå. Det är en tuff utmaning, men målsättningen är lika tydlig som

alltid – att vara bästa affärspartner och förstahandsleverantör.

Vi finns över hela världen. Det innebär att du alltid kan vara säker på att få

samma höga kvalitet var du än befinner dig. På vissa marknader represen-

teras vi av ASSAB, som är Uddeholms helägda dotterbolag och exklusiva

säljkanal. Tillsammans befäster vi ställningen som världsledande leverantör

av verktygsstål. Vår globala närvaro gör det enkelt att vara kund hos oss,

och det finns alltid en Uddeholm- eller ASSAB-representant nära till hands

för rådgivning och support. Det handlar om förtroende, såväl i långvariga

samarbeten som vid utveckling av nya produkter. För oss är förtroende

något man lever upp till – varje dag.

Mer information finner du på www.uddeholm.com, www.assab.com eller

Uddeholms lokala hemsida.




