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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.
De får således inte anses utgöra någon garanti för att de beskrivna produkterna
har vissa egenskaper eller är lämpliga för speciella ändamål.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC.
För ytterligare information se våra ”Materialsäkerhetsdatablad”.

Utgåva 6, reviderad 03.2014, ej tryckt
Senast uppdaterade utgåva av denna broschyr är den engelska version
som alltid finns publicerad på vår webbplats, www.uddeholm.com

© UDDEHOLMS AB
Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i kommersiellt

syfte utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
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Val av verktygsstålsleverantör är ett viktigt beslut för alla parter; verktygskonstruktören, verktygs-

makaren och verktygsanvändaren. Tack vare överlägsna materialegenskaper får Uddeholms kunder

pålitliga verktyg och komponenter. Våra produkter är alltid state-of-the art. Därför har vi också

gjort oss kända för att vara världens mest innovativa stålproducent.

Uddeholm tillverkar och leverar högkvalitativt svenskt verktygsstål till fler än 100 000 kunder i

över 100 länder. Inom Pacificområdet i Asien representeras vi av ASSAB, som är vår exklusiva

säljkanal. Tillsammans befäster vi ställningen som världsledande leverantör av verktygsstål.

Var du än befinner dig i produktionskedjan kan du med förtroende vända dig till Uddeholm.

Vår målsättning är att vara bästa affärspartner och förstahandsleverantör för bästa verktygs- och

produktionsekonomi.

Det lönar sig att byta till ett bättre stål.
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Stål påverkar oss på miljontals sätt. Varje dag
använder vi mängder av produkter som tillverkas
med hjälp av Uddeholmsstål – bilar, mobiltele-
foner, CD-skivor, DVD-spelare, kylskåp m.m.

Det ställs höga krav på formverktyget för
tillverkning av dessa produkter. Det är därför av
största vikt att välja rätt stål till formen.

Genom lång erfarenhet, grundlig forskning och
kontinuerlig utveckling av nya produkter är vi väl
rustade att lösa de problem som kan uppstå.

Många av världens mest kända varumärken
väljer Uddeholmsstål för sin produktion.

En verktygsanvändare vet att han måste ta
hänsyn till kostnader för underhåll av formverk-
tyget, t ex större ompoleringar, rengöring, om-
beläggning och utbyte av utslitna och trasiga delar.
Dessutom kan ett ökat underhåll föra med sig
kostnader för övertidsersättningar, böter för
leveransförseningar och ett minskat förtroende
för kunderna. Kort sagt, verktygsanvändaren vet

att han måste se till att få ut mest tänkbara ur
formen, vad gäller livslängd och produktions-
säkerhet, för att nå lägsta möjliga kostnad per
färdig detalj. Kostnaden för stålet i en form utgör
dock i regel bara 5–10% av verktygskostanden
och en ännu mindre del av den totala kostnaden.

Viljan att hitta nya lösningar, fortlöpande
utvecklingsarbete och forskning kännetecknar
Uddeholm som samarbetspartner.

Kontinuerliga förbättringar och utveckling av
nya produkter grundas i att vi förstår och lyssnar
på våra kunder och vilka problem som uppstår då
verktygen används.

Överallt där tillverkningen kräver precision och
högsta prestanda används Uddeholms världs-
ledande verktygsstål.

I denna broschyr presenterar vi våra hög-
kvalitativa stål för plastformning. Vi behandlar
också viktiga faktorer som kan bidra till en mer
ekonomisk tillverkning av plastprodukter.

Uddeholms stål formar vår vardag

Pulsklocka. Uddeholm Stavax ESR och Uddeholm UHB 11 är lämpliga formstål för denna typ av tillverkning.
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Produktdesign
Vi på Uddeholm kan hjälpa produktdesignern att
försäkra sig om att slutprodukten motsvarar hans
krav.

Vår världsomfattande marknadsorganisation
kan leverera formstål av hög kvalitet, som upp-
fyller de skiftande krav som ställs vid plast-
formning.

Våra kompetenta tekniska rådgivare kan ge
tekniska råd och information om stålval, värme-
behandling och tillämpningar.

PRODUKTDESIGNERNS VIKTIGA ROLL

Det är många faktorer som en produktdesigner
måste ta hänsyn till när han skall skapa en ny
detalj.

Förutom produktens rent funktionella pre-
standa skall formningen av den ofta också uppfylla
högt ställda krav på ytfinhet och toleranser i
långa tillverkningsserier. Hur dessa senare krav
kan motsvaras beror till stor del på produktens
formgivning, formverktygets konstruktion, till-
verkningen – och valet av formstål.

VAL AV STÅL FÖR BÄSTA FORMGIVNING

Formgivningen av en detalj omfattar flera viktiga
beslut, vilka förr eller senare inverkar på stålvalet:

• Ytfinhet
Hur viktig är ytfinheten? Måste det vara spegel-
glans eller optisk finish?
(Se ”Polering” sidan 10.)

• Fotoetsning
Skall formen mönstras genom fotoetsning?
Skall flera mönstrade delar passa ihop, t ex
interiördetaljer i en bil?
(Se ”Fotoetsning” sidan 12–13.)

• Plastmaterial
Är form-/pressmassan korroderande, nötande
eller bådadera?
(Se ”Val av material” sidan 23–25.)

• Seriestorlek
Hur många detaljer skall tillverkas och hur hög
slitstyrka måste formstålet ha?

• Toleranser
Hur viktigt är det att toleranserna hålls inom
snäva gränser?

UNDVIK SKARPA HÖRN OCH
KLARA DIG FRÅN PROBLEM

Erfarna produktformgivare vet att omsorg om
smådetaljer i hög grad påverkar tillverkningen,
produktiviteten och formens livslängd. Det kan-
ske enklaste exemplet på detta är den positiva
effekt som uppnås genom att undvika konstruk-
tioner med extremt skarpa hörn och kanter och
i stället ge produkten mera avrundade former.

Radiens ökning förbättrar slaghållfastheten. (Ståltyp:
SS 2242, AISI H13, hårdhet 46–47 HRC. Provet har
tagits längs valsriktningen i ytskiktet.)
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Produktdesignern är väl medveten om vikten av
optimala släppningsvinklar, så att utstötningen ur
formen underlättas. Fotoetsade mönster på
formstyckets ytor kan försvåra utstötningen, men
en diskussion med fotoetsningsföretaget på ett
tidigt stadium hjälper till att finna lösningar på
sådana frågor.
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Verktygskonstruktion
Verktygskonstruktören kan avsevärt bidra till att
realisera begreppet totalekonomi genom att
”tänka i standard”, t ex standardiserade stålsorter,
standarddimensioner och standardplattor.

VERKTYGSKONSTRUKTÖRENS
VIKTIGA UPPGIFT

I sin strävan att konstruera det bästa möjliga
verktyget måste konstruktören ta hänsyn till en
mängd olika faktorer.

Han har tillsammans med verktygsmakaren den
ansvarsfulla uppgiften att framställa en form som
möjliggör en pålitlig och ekonomisk produktion
av den detalj som produktdesignern gett idé till.
Samtidigt måste han se till att formen blir så
enkel och ekonomisk som möjligt att tillverka för
verktygsmakaren.

Om han lyckas med sin uppgift eller inte beror
till stor del på om rätt stålsort och rätt hårdhet
valts för formen. En smart konstruktör kan
underlätta det fortsatta arbetet betydligt för alla
parter genom att ”tänka i standard”.

”TÄNK I STANDARD”

De flesta verktygskonstruktörer är vana vid att
specificera en lång rad standarddelar, t ex utstö-
tare, styrpelare och bussningar. Dessa kan levere-
ras snabbt och till konkurrenskraftiga priser och
sparar värdefull tid åt verktygsmakaren.

Men det finns mer tid och pengar att spara
genom att utöka ”standardtänkandet” till stan-
dardiserade stålsorter, standarddimensioner och
bearbetade standardplattor.

Faktum är att genom att specificera standardi-
serade stålsorter i standarddimensioner garan-
teras verktygsmakaren snabba leveranser samti-
digt som initialkostnaderna för bearbetning och
materialförluster reduceras till ett minimum.

VÄLJ DET OPTIMALA FORMSTÅLET
FÖR BÄSTA VERKTYGS- OCH
PRODUKTIONSEKONOMI

För att förenkla och påskynda leveransen av
formverktyget väljer man ofta stålsort och
leverantör redan på konstruktionsstadiet. Mate-
rial och formdelar kan då beställas i god tid och
arbetet planeras lättare.
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Att välja stålsort är inte alltid det lättaste. I många
fall blir valet en kompromiss mellan verktygs-
makarens och verktygsanvändarens önskemål.
Verktygsmakaren är främst intresserad av stålets
bearbetbarhet, polerbarhet, värmebehandlings-
och ytbehandlingsegenskaper. Verktygsanvändaren
vill ha en form med god slitstyrka och korro-
sionsbeständighet, hög tryckhållfasthet m.m.

FÖRHÄRDADE FORMSTÅL OCH FORM-
BYGGNADSSTÅL FRÅN UDDEHOLM

Uddeholm Impax Supreme har god skärbarhet
och homogenitet samt utmärkt polerbarhet och
jämna fotoetsningsegenskaper tack vare en låg
svavelhalt.

Uddeholm Nimax är ett lågkolhaltigt stål med
utmärkt seghet och svetsbarhet. Det har också
en utmärkt skärbarhet trots en hög leverans-
hårdhet.

Uddeholm Holdax har utmärkt skärbarhet,
vilket möjliggör höga skärhastigheter vid fräsning
av formrum eller urtag för insatser.

Uddeholm Mirrax 40, ESR-omsmält, är
korrosionsbeständigt har god homogenitet och
renhet samt en utmärkt polerbarhet.

Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm Holdax,
Uddeholm Nimax och Uddeholm Mirrax 40 är
förhärdade stål. Uddeholm Impax Supreme och
Uddeholm Holdax har leveranshårdhet 290–
330 HB. Uddeholm Nimax och Uddeholm
Mirrax 40 har leveranshårdhet 360–400 HB.

Uddeholm Ramax HH (high hard) och Udde-
holm RoyAlloy är förhärdade korrosions-
beständiga hållarstål med hög svavelhalt för bästa
skärbarhet. Leveranshårdheten för Uddeholm
Ramax HH är ca. 340 HB och för Uddeholm
RoyAlloy ca. 310 HB. De är båda idealiska att
använda i kombination med Uddeholm Stavax
ESR, Uddeholm Mirrax ESR, Uddeholm Mirrax 40,
Uddeholm Polmax, Uddeholm Elmax SuperClean
och Uddeholm Corrax för att få ett komplett
korrosionsbeständigt formverktyg.

DE VANLIGASTE FORMSTÅLEN

De mest använda ståltyperna är:
• förhärdade form- och formbyggnadsstål
• hårdhärdande formstål
• korrosionsbeständiga formstål

För mer information om dessa ståltyper se
sidorna 21–22.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA FÖRHÄRDADE
FORMSTÅL OCH FORMBYGGNADSSTÅL?

Förhärdade stål väljs normalt för:
• stora formar
• formar med måttliga krav på slitstyrka
• höghållfasta fäst- och stödplattor

Dessa stål levereras i härdat och anlöpt tillstånd,
vanligen inom hårdhetsområdet 270–400 HB.

Oftast behövs ingen värmebehandling innan
formen tas i bruk.

Ythårdheten kan i många fall ökas genom flam-
härdning eller nitrering (se ”Värmebehandling”
sidan 11).
Förhärdade formstål brukar användas till stora
formar och formar för måttligt långa tillverk-
ningsserier.

Hållarplattor i Uddeholm RoyAlloy.
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NÄR SKA MAN ANVÄNDA
HÅRDHÄRDANDE STÅL?

Hårdhärdande stål väljs normalt för:
• långa serier
• att motstå nötning från vissa sprut- och

pressmassor
• att motverka intryckningar vid höga låskrafter

eller spruttryck

Dessa stål levereras i mjukglödgat tillstånd. De
brukar grovbearbetas, avspänningsglödgas, fin-
bearbetas och därefter härdas och anlöpas till
önskad hårdhet. Slutligen sker en finslipning och
ofta polering eller fotoetsning.

När ett hårdhärdande stål används till form-
rums- och kärninsatser placeras dessa i regel i en
formplatta av förhärdat stål, t ex Uddeholm
Holdax, Uddeholm RoyAlloy eller Uddeholm
Ramax HH.

Genom att använda hårdhärdade formar eller
insatser i hårdhetsområdet 48–60 HRC uppnår
man bättre nötningsbeständighet, bättre motstånd
mot deformation och intryckningar och bättre
poleregenskaper.

Ökat motstånd mot nötning är speciellt viktigt
när man arbetar med armerade plastmassor. Mot-
stånd mot deformationer och intryckningar i
formrummet, området kring ingöt och i del-
ningsplanet, höjer kvaliteten på produkten.

Bra polerbarhet är viktigt när det ställs krav på
hög ytfinish på produkten.

HÅRDHÄRDANDE STÅL
FRÅN UDDEHOLM

Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR,
Uddeholm Polmax, Uddeholm Orvar Supreme,
Uddeholm Vidar 1 ESR och Uddeholm Unimax är
typiska hårdhärdande stål.

Uddeholms extra nötningsbeständiga stål är
Vanadis 4 Extra SuperClean, Vanadis 10 Super-
Clean och Elmax SuperClean. De har framställts
på pulvermetallurgisk väg. Det mest nötnings-
beständiga är Vanadis 10 SuperClean.

Egenskaperna hos Uddeholm Vancron 40
SuperClean minskar friktionen mot arbetsmate-
rialet och problemen med påkletningar.

Tupperware lådor i plast. Verktyget tillverkat i
Uddeholm Mirrax ESR.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA
KORROSIONSBESTÄNDIGA STÅL?

En plastform kan påverkas av korrosion på flera
olika sätt.

• Form- och pressmassor kan ge korrosiva
biprodukter, t ex PVC som ger saltsyra.

• Minskad kyleffekt när kylvatten-kanalerna
korroderar eller täpps till helt.

• Kondens som kan vållas av långvariga produk-
tionsavbrott och fuktiga drifts- eller lagrings-
förhållanden.

Om det är risk för att ett formverktyg kommer
att utsättas för korrosion är ett korrosions-
beständigt formstål absolut att rekommendera.
Den högre initialkostnaden för ett korrosions-
beständigt stål är ofta mindre än kostnaden för
en enda ompolering av en form i konventionellt
formstål.
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KORROSIONSBESTÄNDIGA STÅL
FRÅN UDDEHOLM

Uddeholm Stavax ESR och Uddeholm Mirrax ESR
är korrosionsbeständiga stål med utmärkt poler-
barhet kombinerat med god skärbarhet. Udde-
holm Mirrax ESR har utvecklats för att möta de
allt ökande kraven på seghet och genomhärd-
barhet i stora formar.

Uddeholm Polmax är också ett korrosions-
beständigt stål, som har utvecklats för att kunna
möta de alltmer extrema kraven på renhet och
polerbarhet från tillverkare av verktyg för t ex
CD och linser.

Uddeholm Mirrax 40 är ett korrosions-
beständigt förhärdat formstål med god polerbar-
het.

Uddeholm Elmax SuperCleanär pulver-
metallurgiskt framställt med en mycket god kom-
bination av nötnings- och korrosionsbeständighet.

Uddeholm Corrax är ett utskiljningshärdande
formstål med överlägsen korrosionsbeständighet,
enkel värmebehandling och god svetsbarhet.

ÖVRIGA MATERIAL

Verktygsaluminium, Alumec 89 är ett idealiskt
material för prototypverktyg och för korta serier
där verktygen inte är utsatta för allt för höga
tryckkrafter eller för nötande plaster. Alumec
passar också bra som material för t ex form-
blåsningsformar.

Moldmax HH och Moldmax XL är koppar-
legeringar lämpliga att använda i verktyg, insatser
och kärnor där man önskar speciellt hög
värmeledningsförmåga.

ATT VÄLJA RÄTT HÅRDHET
PÅ VERKTYGEN

Det är viktigt att komma ihåg att den arbets-
hårdhet som väljs för en form och den värme-
behandlingsmetod som används för att få denna
hårdhet påverkar ett flertal egenskaper, däribland
segheten, tryckhållfastheten, nötnings- och
korrosionsbeständigheten.

Allmänt gäller att ökad hårdhet ger bättre be-
ständighet mot nötning och intryckningar, medan
lägre hårdhet ger bättre seghet.

Normal arbetshårdhet för ett hårdhärdande
stål är 48–60 HRC. Den optimala hårdheten
beror på vilket stål som används, formverktygets
storlek, formrummens placering och utseende,
formningsförfarande, formmassa os v.

Rekommenderade stålsorter och arbetshård-
heter för olika plastmaterial och formnings-
metoder framgår av tabellerna på sidan 23–25.

Upplysningar om värmebehandling av plast-
formar finns i Uddeholms broschyr ”Värme-
behandling av verktygsstål”.

Förhärdade verktygsstål som Uddeholm
Impax Supreme eller Uddeholm Nimax är
bra val vid produktion av t ex plasthinkar.
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IMPAX SUPREME
NIMAX
STAVAX ESR
MIRRAX ESR
MIRRAX 40
POLMAX
ORVAR SUPREME
UNIMAX
ELMAX SUPERCLEAN
CORRAX

HOLDAX
ROYALLOY
RAMAX HH
UHB 11
FORMAX

Electrolux dammsugare.

Verktygstillverkning
En avsevärd del av den totala verktygskostnaden
utgörs av kostnaden för tillverkningen av formen.
Det är därför av största vikt att tillverknings-
metoden kan hållas så enkel och okomplicerad
som möjligt.

VERKTYGSMAKARENS VIKTIGA ROLL

En välutrustad maskinverkstad med kompetent
och erfaren personal är viktig i sammanhanget.
Ett formverktyg representerar betydande inves-
teringar och det är då främst verktygsmaterialet,
vanligtvis stål, som bör ägnas speciellt intresse.
Verktygsmakaren ställer därför höga krav på
formstålsleverantör och hans produkter beträf-
fande stålets kvalitet och egenskaper, stålets
ytutförande samt stålets tillgänglighet.

Uddeholmsstålen Impax Supreme, Ramax HH,
RoyAlloy, Nimax, Mirrax 40 och Holdax har testats i
förhärdat tillstånd d v s leveranstillstånd.

ATT VÄLJA RÄTT VERKTYGSSTÅL

Verktygsmakaren söker ett stål som är fritt från
defekter, lätt att bearbeta och polera, stabilt vid
värmebehandling och lämpligt för gnistbearbet-
ning och fotoetsning.

FELFRITT MATERIAL

Allt material som Uddeholm levererar genomgår
olika yttre och inre besiktningar, som magnet-
pulver- och ultraljudprovning, för att säkerställa
en hög och jämn kvalitetsnivå.

GOD SKÄRBARHET – GOD EKONOMI

God och jämn skärbarhet är av största vikt,
eftersom bearbetningskostnaden utgör omkring
en tredjedel av den totala tillverkningskostnaden
för en form.

Med undantag för Uddeholm Impax Supreme,
Uddeholm RoyAlloy, Uddeholm Ramax HH,
Uddeholm Nimax, Uddeholm Holdax, Uddeholm
Mirrax 40 och Uddeholm Corrax levereras
Uddeholms formstål i mjukglödgat tillstånd, vilket
gör att högsta möjliga skärhastigheter för stål-
sorten ifråga kan användas.

Alumec 89 har utmärkt skärbarhet, vilket
möjliggör höga skärhastigheter, lägre verktygs-
kostnader samt snabbare formleveranser.

I nedanstående tabell visas en jämförelse av
skärbarheten hos olika Uddeholmsstål. Jämförel-
sen är grundad på förslitningsprov med verktyg.

Uddeholms
formbyggnads-
stål

Uddeholms
formstål

       Ökande skärbarhet

▲
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HUR VIKTIG ÄR GOD POLERBARHET?

Polering är en tidskrävande och följaktligen
dyrbar procedur, som ibland svarar för upp emot
30% av verktygskostnaden. Resultatet beror i stor
utsträckning på vilka poleringsmetoder som
används samt på vissa andra faktorer:

• stålets renhet, d v s mängd, typ, fördelning och
storlek på ickemetalliska inneslutningar

• stålets homogenitet

• stålets hårdhet

• hur värmebehandlingen utförts (härdat stål)

För att få minsta möjliga mängd ickemetalliska
inneslutningar måste stålet vakuumavgasas och i
vissa fall elektroslaggomsmältas i ESR-process
under framställningen. Det är ett välkänt faktum
att ESR-omsmältningen ger förbättrad homo-
genitet och ett minimum av inneslutningar
jämfört med konventionella ståltillverknings-
metoder.

UNDVIK ONÖDIG POLERING!

Härdning och anlöpning av en form medför ofta
mått-/formförändringar och/eller en försämring
av ytan vilket innebär att ytterligare en bearbet-
ning är nödvändig. Det tjänar därför ingenting till
att polera en form till mycket hög ytfinhet före
värmebehandlingen.

CD-skivor producerade i ett
formverktyg tillverkat i Uddeholm Polmax.

VÄRMEBEHANDLING

Syftet med att värmebehandla är att nå lämpliga
mekaniska egenskaper såsom hårdhet, seghet och
hållfasthet. Men det finns vissa problem som upp-
står vid värmebehandling. Problem som dimen-
sionsförändringar och kast måste lösas.

HUR LÖSER MAN PROBLEMEN MED

DIMENSIONSFÖRÄNDRINGAR OCH KAST?

För att så mycket som möjligt minska problemen
med formförändringar bör verktyget avspännings-
glödgas efter grovbearbetning. På detta sätt utlö-
ses de spänningar som uppkommit under bear-
betningen. Eventuella formförändringar korrigeras
sedan i finbearbetningen.

Vissa formförändringar är oundvikliga vid härd-
ningen, men dessa kan i viss utsträckning förutses,
begränsas och kontrolleras genom långsam och
jämn uppvärmning till en inte allt för hög härd-
ningstemperatur.  För att undvika formföränd-
ringar är det säkrast att använda förhärdade stål
som Impax Supreme, Nimax eller Mirrax 40 – för
vilka ingen extra värmebehandling behövs.

Andra faktorer som inverkar är val av lämpligt
släckningsmedel som ger långsam men tillräcklig
kyleffekt och val av lämplig anlöpningstemperatur.

Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR,
Uddeholm Unimax, Uddeholm Orvar Supreme,
Uddeholm Vidar 1 ESR, Uddeholm Polmax och
Uddeholm Elmax SuperClean är alla stål som kan
lufthärdas när måttstabiliteten är viktig.

För att uppnå önskad hårdhet hos Uddeholm
Corrax behövs endast en åldring vid 500–600°C.
Någon efterföljande snabbkylning är ej nödvändig.
Detta innebär att någon formförändring inte
inträffar, endast en homogen och linjär volym-
minskning med storleksordningen 0,1%. Eftersom
denna krympning är förutsägbar kan den enkelt
kompenseras genom att addera motsvarande på
nominellt mått före värmebehandlingen.
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TA GENVÄGEN TILL ÖKAD
PRODUKTIVITET

Största fördelen med att köpa förbearbetat stål
är att verktygsmakarens kapacitet frigörs för de
mer krävande bearbetningsoperationerna. Många
stålsorter finns i en mängd former och utföran-
den med högre eller lägre grad av förbearbetning.

Uddeholms verktygsstål finns i grovbearbetat
och i vissa fall i finbearbetat utförande.

Det är alltid möjligt att hitta en lämplig lager-
dimension och på så sätt minska andelen onödig
och dyrbar bearbetning. I samtliga fall lämnas en
extra bearbetningsmån på alla dimensioner för
att tillåta färdigbearbetning till en lämplig
standarddimension.

MASKINBEARBETAD STÅNG

Genom att använda maskinbearbetad stång som
utgångsmaterial vinner verktygsmakaren bety-
dande fördelar, vilket påverkar den totala stålkost-
naden:
• mindre mängd material behöver köpas, vilket

minskar skrotbortfallet avsevärt
• inga bearbetningskostnader för avlägsnande av

avkolade ytskikt
• snabbare genomloppstid – planeringen

förenklas, säkrare kalkylering

GNISTBEARBETNING

Vid gnistbearbetning bör några viktiga moment
beaktas för att resultatet skall bli bra. Under
arbetsförloppet omhärdas stålets ytskikt och blir
följaktligen sprött, vilket kan resultera i utmatt-
ningssprickor och kortare livslängd för formen.
Följande försiktighetsmått bidrar till att undvika
detta problem:

• avsluta gnistbearbetningen med ”fingnistning”,
d v s låg strömstyrka och hög frekvens

• avlägsna det värmepåverkade ytskiktet genom
slipning

• om den gnistbearbetade ytans struktur skall
användas i den färdiga formen bör den åter-
anlöpas vid en temperatur som ligger 25°C
under den tidigare använda

• om den gnistbearbetade ytan skall fotoetsas är
det viktigt att hela det värmepåverkade
ytskiktet noga avlägsnas genom slipning med
sten etc.

För ytterligare upplysningar, se Uddeholms bro-
schyr ”Gnistbearbetning av verktygsstål”.

TRÅDGNISTNING

Med hjälp av trådgnistning kan komplicerade de-
lar lätt framställas ur härdade stålblock. Härdat
stål innehåller emellertid alltid spänningar och då
stora stålmängder avverkas i en enda operation
kan detta orsaka att deformationer eller t o m
sprickor uppstår. Dessa problem kan minskas
genom konventionell bearbetning av arbets-
stycket till nära slutliga mått före värmebehand-
lingen.

Arbetsstycket trådgnistas därefter till färdiga
mått. Spänningsbilden anpassar sig då efter
arbetsstyckets form och störs obetydligt vid den
slutliga bearbetningen.

VARFÖR FOTOETSNING
BLIVIT SÅ POPULÄRT

Plastdetaljer med mönstrad yta har blivit allt
vanligare under senare år och mönstring genom
fotoetsning används ofta istället för polering som
en sista bearbetning av formverktyget. Denna
metod ger en tilltalande, behaglig yta, som är
relativt okänslig för mindre repor och småskador.
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ATT TÄNKA PÅ VID FOTOETSNING

Det resultat som nås vid etsning beror inte en-
bart på etstekniken och formstålet. Det sätt på
vilket formen framställts är också viktigt. Därför
bör följande beaktas:

• Om flera delar ingår i ett verktyg och de skall
etsas med samma mönster bör utgångs-
materialet och valsriktningen vara samma för
alla delarna, helst tagna ur samma stång eller
block.

• Avsluta bearbetningen med avspännings-
glödgning följd av färdigbearbetning.

• I allmänhet behöver inte finare slipmedel än
220 korn användas på en yta som skall
fotoetsas.

• Gnistbearbetade ytor måste alltid slipas eller
poleras före fotoetsningen, annars kommer
ytskikt som omhärdats genom gnistbearbet-
ningen att ge dåligt etsningsresultat.

• Flamhärdning bör undvikas före fotoetsning.

• I en del fall kan ett svetsat verktyg fotoetsas,
förutsatt att samma material används i svetsen
som i själva verktyget. I sådana fall bör det
svetsade området tydligt markeras för det
företag som skall utföra fotoetsningen.

• Om ett verktyg skall nitreras måste detta ske
efter fotoetsningen.

• Ytan i ett formrum ökas avsevärt genom
mönstring, vilket kan vålla utstötningsproblem.
Ta kontakt med fotoetsningsspecialisten på ett
tidigt stadium för bestämning av optimal
släppningsvinkel för den form och det mönster
det gäller.

VERKTYGSSTÅL FRÅN UDDEHOLM
LÄMPLIGA FÖR FOTOETSNING

Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm Nimax,
Uddeholm Unimax, Uddeholm Orvar Supreme
och Uddeholm Vidar 1 ESR ger speciellt bra och
jämnt resultat efter fotoetsning på grund av den
mycket låga svavelhalten.

Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR,
Uddeholm Elmax, Uddeholm Corrax, Uddeholm
Polmax och Uddeholm Mirrax 40 kan också etsas
till ett gott resultat, men kräver en något annor-
lunda teknik på grund av att de har högt korro-
sionsmotstånd.

Inredningen i bilar omfattar vanligtvis f lera mönstrade ytor. Fotoetsade ytor.
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Plastbearbetning
Genom att specificera material från Uddeholm
tar verktygsanvändaren ett stort steg mot ett
tillförlitligt och produktivt verktyg.

VERKTYGSANVÄNDARENS KRAV

Verktygsanvändaren väntar sig att hans form-
verktyg skall levereras i tid och sedan producera
en viss mängd detaljer med en specificerad kvali-
tetsnivå och till lägsta möjliga kostnad.
Huvudkraven är:

• pålitlighet i fråga om leveransdatum, d v s snabb
leverans av lämpligt formmaterial och lämpliga
formdelar till verktygsmakaren

• pålitlighet beträffande formens prestanda, d v s
hög och jämn produktionstakt, jämn kvalitet på
formgodset, lång livslängd på formen och låga
underhållskostnader för formen

• snabb och säker tillgång till ersättningsmaterial
och reservdelar

Sammanfattningsvis kan detta kallas verktygets
tillförlitlighet.

FORMMATERIALETS TILLGÄNGLIGHET

Snabba leveranser av formmaterial och formdelar
förutsätter lokala lager, pålitliga leveranser samt
omfattande produkt- och dimensionsprogram.

LOKALA LAGER

Lokaliseringen av lagren är viktig om god
leveransservice skall kunna upprätthållas.

Uddeholm har lagt stor vikt vid att anpassa
lagerdimensioner och lagernivåer till de lokala
behoven på varje marknadsområde.

PÅLITLIGA LEVERANSER

Uddeholms vidsträckta system av lager och ett
komplett produktsortiment utgör grunden för
den goda leveransservicen. Varje lagerort har ett
väl utarbetat distributionssystem.

Kontakta närmaste Uddeholmskontor för
ytterligare detaljer.

FORMSTÅLETS EGENSKAPER

Formstålets karaktär och egenskaper har ett
avgörande inflytande på verktygets tillförlitlighet.
Formrums- och insatsmaterial väljs främst efter
vilka plasttyper som skall bearbetas, hur långa
serierna är, vilken bearbetningsmetod som an-
vänds och produktens karaktär.

Uddeholms formstålsprogram har koncentre-
rats till ett bestämt antal stålsorter, var och en
lämpad för speciella användningsändamål.

Detta ger inte bara lättåtkomligt material, utan
det ger också verktygsmakaren och verktygs-
användaren ingående kännedom om stålsorternas
egenskaper (bearbetbarhet, värmebehandlings-
egenskaper etc.) och prestanda.

NÖTNINGSBESTÄNDIGHET

Hur stor nötningsbeständighet som krävs beror
på vilken plasttyp som skall användas, fyllmedel,
mängden tillsatsmedel, seriestorlek, toleranser
o s v.

Verktygsstålen spänner över ett brett fält vad
gäller nötningsbeständighet och tryckhållfasthet.
I princip kan de indelas i följande två grupper:

Förhärdade formstål för måttliga krav, t ex
Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm Nimax,
Uddeholm Mirrax 40, Uddeholm Holdax, Udde-
holm Ramax HH och Uddeholm RoyAlloy.

Hårdhärdande formstål för höga krav, t ex
Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR,
Uddeholm Polmax, Uddeholm Corrax, Uddeholm
Orvar Supreme, Uddeholm Vidar 1 ESR, Udde-
holm Unimax och Uddeholm Elmax SuperClean.

Förhärdat formstål kan ytbehandlas, t ex genom
nitrering, för att öka nötningsbeständigheten.
För maximal effekt ger dock hårdhärdande stål
den bästa kombinationen av nötningsbeständighet
och tryckhållfasthet.

OMFATTANDE PRODUKTPROGRAM

Uddeholm kan alltså erbjuda ett brett urval av
form- och formbyggnadsstål, halv- och färdig-
bearbetade plattor och delar samt verktygs-
aluminium.

En viktig sida av Uddeholms service är
kompetent teknisk rådgivning och omfattande
tryckt information om val av värmebehandling,
polering av verktygsstål, fotoetsning, gnistbear-
betning m.m.
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Nötningsbeständigheten hos hårdhärdande stål
kan ytterligare förbättras genom ytbehandling
eller ytbeläggning, t ex nitrering, hårdförkromning
o s v. Sådana ytbehandlingar bör dock helst inte
göras förrän verktyget är fullt utprovat, eftersom
ytterligare skärande bearbetning försvåras. Det
bör observeras att korrosionsbeständigheten hos
Uddeholms formstål Stavax ESR, Mirrax ESR,
Mirrax 40, Polmax, Corrax och Elmax Super-
Clean minskar genom nitrering.

Uddeholms pulvermetallurgiska stål Elmax
SuperClean, Vanadis 4 Extra SuperClean och
Vanadis 10 SuperClean är extremt nötnings-
beständiga. De rekommenderas för små verktyg
och insatser utsatta för kraftigt slitage. Egenska-
perna hos Uddeholm Vancron 40 SuperClean
minskar friktionen mot arbetsmaterialet och
problemen med påkletningar.

TRYCKHÅLLFASTHET

Kraven på tryckhållfasthet bestäms huvudsakligen
av plastformningsmetoden, press-/spruttryck,
låskrafterna och toleranserna på den färdiga de-
taljen. Under formningen koncentreras tryck-
krafterna på verktygets delningsytor. Om för-
härdat stål används kan lokal härdning, t ex flam-
härdning runt formrumskanterna, ge den nödvän-
diga ökningen av tryckhållfastheten.

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

För att plastdetaljerna skall kunna tillverkas i jämn
och hög takt och hålla en jämn kvalitet får inte
formytorna försämras under produktionen.
Ofta används hårdförkromning för att förbättra
formens ytfinhet, hårdhet och korrosions-
beständighet.

Korrosionsangrepp på verktygets formande
ytor och kylkanalerna nedsätter såväl verktygets
produktivitet som kvalitetsnivån på formgodset.
Flera olika omständigheter kan bidra till korro-
sionsrisker.
• Vissa plasttyper kan avge korrosiva biprodukter

under produktionsförloppet, exempelvis PVC
som alstrar saltsyra. Denna effekt kan redu-
ceras till ett minimum genom att den rekom-
menderade bearbetningstemperaturen inte
överskrids. För PVC är den vanligen ca 160°C.

• Kylmediet (eller temperaturkontrollmediet)
kan vara korrosionsframkallande och detta kan
resultera i förlust av kyleffekt, fullständig
blockering av kylkanalerna eller till och med
sprickor från kanalerna.

• Produktion i fuktig eller korrosiv atmosfär eller
långvarig lagring kan skada formytan genom
vatten, kondens och slutligen rost i form-
rummen med försämrad ytkvalitet hos den
färdiga plastdetaljen som följd.

Alla dessa problem har skapat behov av korro-
sionsbeständigt material för formrumsinsatser
och moderformar. Eftersom Uddeholm Corrax
har det bästa korrosionsmotståndet används
Corrax i applikationer där korrosion är det
största problemet, t ex vid användandet av
mycket korrosiva plaster. Uddeholm Stavax ESR,
Uddeholm Mirrax ESR och Uddeholm Mirrax 40
är korrosionsbeständiga formstål med hög ren-
hetsgrad. Uddeholm Polmax kan klara de mest
extrema kraven på polerbarhet i kombination
med korrosionsbeständigheten. Uddeholm Elmax
är korrosionsbeständigt och har högt nötnings-
motstånd och Uddeholm RoyAlloy och Ramax
HH är korrosionsbeständiga hållarmaterial med
mycket god skärbarhet. Genom att använda
RoyAlloy eller Ramax HH, som formbyggnads-
stål, utökar man alltså de korrosionsbeständiga
egenskaperna till att gälla det kompletta verk-
tyget.

Tandborstar tillverkade i ett verktyg i Uddeholm Stavax ESR.
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VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA

Ett formverktygs produktionshastighet beror
bl a på dess förmåga att avleda värme från den
bearbetade plasten till kylmediet, alltså på hur
effektiv kylningen av formen är. I ett höglegerat
stål är värmeledningsförmågan något reducerad
jämfört med låglegerat stål. Undersökningar visar
emellertid klart och tydligt att det är plasten i
den sprutade eller pressade detaljen som domi-
nerar värmeflödet i en form beroende på
plastens mycket låga värmeledningsförmåga.

Av mycket större betydelse för hög och jämn
produktionstakt är god korrosionsbeständighet
och den positiva inverkan detta har på värme-
överföringsegenskaperna i kylkanalerna. För hög
och jämn produktion är det en stor fördel att
välja ett korrosionsbeständigt formstål som
Uddeholm Stavax ESR, Uddeholm Mirrax ESR
eller Uddeholm Mirrax 40.

När man behöver material med bra korro-
sionsmotstånd kombinerat med hög värmeled-
ningsförmåga kan Uddeholm erbjuda olika
kopparlegeringar.

Moldmax HH är en beryllium-kopparlegering
och Moldmax XL en nickel-tenn-kopparlegering,
båda med hög hållfasthet, hög värmelednings-
förmåga, bra korrosions- och nötningsmotstånd
samt god polerbarhet.

SEGHET

Sprickbildning är nog det värsta som kan hända
med en form vid användningen. Komplicerade
formrum, små radier, skarpa hörn, tunna väggar
och stora skillnader i godstjocklek är ofta
förekommande hos verktyg för tillverkning av
plastdetaljer och segheten är därför en av de
viktigaste egenskaperna hos ett formstål.

Segheten hos ett material är ett mått på dess
förmåga att vid dragpåkänning stå emot utbred-
ning av sprickor från ställen med hög spännings-
koncentration. I praktiken kan sådana områden
utgöras av ytdefekter som uppstått vid bearbet-
ningen, begynnande utmattningssprickor, inne-
slutningar, rester av gnistskikt eller felaktig struk-
tur på grund av olämplig värmebehandling.

Detta krav är väl känt av Uddeholm och därför
tillämpas den mest avancerade processteknik för
att ge formstålet bästa möjliga seghet. Segheten
och utmattningsegenskaperna påverkas i hög
grad av slagginneslutningarnas och segringarnas
mängd och hårdhet, d v s stålets renhet och
homogenitet.

Tack vare vakuumavgasning, speciell process-
teknisk rening och elektroslaggomsmältning
(ESR) är segheten hos alla Uddeholms formstål
den högsta möjliga. Denna förbättrade seghet
finns inte bara i ytskiktet utan också i stålets
kärna.

Insatser för formsprutning tillverkade i
Uddeholm Unimax för produktion av rotor.
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Formsprutning
Formsprutning är en formningsmetod där
uppvärmda och plasticerade termo- eller härd-
plastmaterial sprutas in under högt tryck i en
relativt kall formkavitet för att stelna. Formsprut-
ning är en högproduktiv metod. Formverktygen
kan dock vara extremt komplicerade och dyra.

Formverktygets prestanda
Formverktygets prestanda kan påverkas av
formmaterialet. Prestandan kan mätas i:

• formverktygets livslängd

• plastdetaljens kvalitet

• produktivitet

FORMVERKTYGETS LIVSLÄNGD

Formverktygets livslängd kan fastställas på basis
av olika faktorer som:

• förslitning

• ytdefekter

• deformation

• korrosion

Förslitning kan uppstå på grund av armerad plast
eller mycket långa produktionsserier. Ytdefekter
kan bildas redan under formtillverkningen till följd
av ytbehandling eller gnistbearbetning. Deforma-
tion kan ibland orsakas av för hög låskraft. Korro-
sion kan vara ett problem vid formsprutning av
korrosiva plaster, som PVC, men kan även orsa-
kas av aggressivt kylvatten eller fuktig atmosfär.

PLASTDETALJENS KVALITET

Plastdetaljens kvalitet är en fråga om detaljens
utseende men naturligtvis även detaljens funk-
tion.

Verktygstålet är viktigt för högpolerade formar.
Stålet måste vara rent och ha mycket få inneslut-
ningar. Toleranser kan påverkas av ojämn form-
temperatur, som givetvis i mycket hög grad beror
på kylkanalernas storlek och placering men även
på formmaterialet. Material som aluminium- och
kopparlegeringar med hög värmeledningsförmåga
kan i vissa fall användas som formmaterial.

PRODUKTIVITET

Produktiviteten påverkas av formmaterialet. Det
optimala är att välja ett material med hög värme-
ledningsförmåga och bra korrosionsmotstånd.

Krav på formmaterial
Beroende på förväntad livslängd, plastmaterial,
formverktygets storlek och erforderlig ytfinish
kan en mängd olika formmaterial användas.

Följande grundläggande materialegenskaper
måste beaktas:

• hållfasthet och hårdhet

• seghet

• nötningsbeständighet

• renhet

• korrosionsbeständighet

• värmeledningsförmåga

Formpressning
Formpressning är framför allt en teknik för
härdplastformning. Pressmassan placeras i den
öppna formkaviteten, formen stängs och värme
och tryck anbringas till dess materialet har
härdat.

Formpressning används ofta för formning av
fiberarmerad plast.

Det finns flera fördelar med formpressning, till
exempel:

• inget spill av plastmaterial (inga ingötssystem)

• minimala inre spänningar i detaljen

• processen kan användas för mycket tunga
detaljer

• billigare utrustning

Begränsningarna är:

• svårt att forma komplexa detaljer med
underskärningar eller små hål

• snäva toleranser

• skägg kan vara ett problem

Krav på formmaterial
Viktiga egenskaper är:

• nötningsbeständighet

• hållfasthet och hårdhet

Vanligen används stål med hög hårdhet. Vid stora
formverktyg är det vanligt att använda förhärdat
material och insatser med hög hårdhet där be-
hovet av nötningsbeständighet är störst.
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Formblåsning
Formblåsning är en process för att forma termo-
plast till en ihålig produkt. En varm termoplast-
slang utvidgas med tryckluft och kyls mot en
formyta.

Det finns en mängd olika formblåsningstekniker
för olika applikationer:

• extrusionsformblåsning

• formsprutblåsning

Vid extrusionsformblåsning extruderas en ihålig
slang (formningsslang). Slangen positioneras sedan
i ett formverktyg och via tryckluft pressas slangen
mot de kalla väggarna och stelnar mot formytan.
Extrusionsformblåsning kan utföras kontinuerligt
eller intermittent.

Vid formsprutblåsning formsprutas först en
förform, som sedan blåses till önskad form.

Krav på formmaterial
Kraven på formmaterial vid formsprutning eller
extrudering av förformar och själva formblås-
ningen är naturligtvis helt olika. Vad gäller mate-
rialkrav för extrudering och/eller formsprutning
hänvisas till specifik information om respektive
process.

Formblåsning är en lågtrycksmetod med
mycket måttliga krav på hållfasthet och nötnings-
beständighet. Vissa formdelar, som tryckbelastade
ytor och/eller halsring, kan kräva material med
högre hållfasthet. PVC, som är ett vanligt material
för flaskor, kan orsaka korrosionsproblem.

Formblåsning är en högproduktiv metod där
cykeltiderna har stor betydelse.

Formmaterialets egenskaper
Viktiga egenskaper är:

• måttliga hållfasthetskrav

• korrosionsbeständighet

• värmeledningsförmåga

Rekommenderade formmaterial
Det vanligaste materialet i formblåsningsverktyg
är aluminiumlegeringar med insatser av material
med högre hårdhet. Förhärdat verktygsstål – i
vissa fall även mjukglödgat – används också.

Strängpressning
Strängpressning är en kontinuerlig process där
varmt plasticerat material tvingas genom ett
verktyg som producerar långa profiler som
används för tillverkning av rör, slang och kabel-
beläggning.

Plastmaterialet placeras i en tratt som matar
cylindern. En roterande skruv transporterar
materialet genom cylindern och tvingar det
genom ett formande verktyg; matris

Den strängpressade profilen passerar ett
kylmedium och kapas i längder när den är
tillräckligt kyld. Kylningen kan vara luftkylning i
rumstemperatur, ett kylbad med reglerad tem-
peratur eller tryckluftskylning.

Normalt används en speciell kalibreringsenhet
för att ge profilen dess slutliga dimension. Kyl-
ningen är en känslig process för att bibehålla
toleranser och undvika andra formproblem.

Krav på verktygsmaterial
Strängpressningsprocessen inkluderar många
konstruktionsdelar.

Kalibreringsenheterna tillverkas ofta i alumi-
nium för att åstadkomma snabb kylning. Matri-
serna tillverkas emellertid normalt i stål.
Hållfasthetskraven är måttliga. Dock krävs korro-
sionsbeständighet för strängpressning av PVC-
profiler och nötningsbeständighet för armerade
profiler.

Förhärdade kvaliteter har vanligen tillräcklig
hållfasthet för normal strängpressning.

Matriserna är ibland nitrerade för ökad nöt-
ningsbeständighet.
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PET-f laskor är tillverkade i två steg;
först formsprutning av förformar
och sen formblåsning av förformen
till färdig f laska. Uddeholm Stavax
ESR är ett formstål att rekommen-
dera för tillverkningen av förformar.
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KOMPLETT LAGER

Då vi har lång erfarenhet av den plastbear-
betande industrin vet vi vilka dimensioner, stål-
sorter och toleranser som används mest. De
finns på lokala lager över hela världen.

TEKNISK SERVICE

Våra materialspecialister kan hjälpa till med
materialval redan på designstadiet och senare
under tillverkningen även med rekommenda-
tioner om värmebehandling och skärande
bearbetning.

Broschyrmaterial om materialval,
värmebehandling och användning av

verktygsstål är en mycket viktig
del av vår service.

SVETSELEKTRODER

För att få bästa möjliga resultat efter en svets-
reparation är det mycket viktigt att använda
arteget tillsatsmaterial – speciellt om formen ska
poleras eller fotoetsas. Artlikt tillsatsmaterial
finns för Uddeholm Impax Supreme, Uddeholm
Nimax, Uddeholm Unimax, Uddeholm Mirrax,
Uddeholm Corrax, Uddeholm Stavax ESR och
Moldmax. Dessa finns som TIG-tråd. För Udde-
holm Impax Supreme finns även belagda MMA-
elektroder.

För Uddeholm Nimax, Uddeholm Stavax ESR
och Uddehom Dievar finns dessutom laser-
svetstråd att tillgå.

Samma jämna kvalitetsstål och samma pålitliga
kundservice, inom räckhåll över hela världen.
Endast från Uddeholm!

POCKET BOOK

The Uddeholm range of tooling materials
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UDDEHOLM MIRRAX® ESR

POCKET BOOK

The Uddeholm range of tooling materials
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UDDEHOLM RAMAX® HH

POCKET BOOK
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UDDEHOLM STAVAX
®  ESR

ALLT FRÅN SAMMA STÄLLE

Kallarbetsstål inkluderande precisionsbearbetade
plattor, silverstål och hålad rundstång, plastform-
stål samt varmarbetsstål för pressgjutning och
extrusion. Allt verktygsstål från en och samma
leverantör.
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UDDEHOLMS
FORMSTÅL

IMPAX SUPREME

NIMAX

STAVAX ESR (SS 2314) /
MIRRAX ESR

MIRRAX 40

POLMAX
(SS 2314)

CORRAX

ORVAR SUPREME
(SS 2242)

VIDAR 1 ESR

UNIMAX

RIGOR
(SS 2260)

ELMAX SUPERCLEAN
VANADIS 4 EXTRA
SUPERCLEAN
VANADIS 10 SUPERCLEAN

VANCRON 40
SUPERCLEAN

UDDEHOLMS
HÅLLARSTÅL

HOLDAX

RAMAX HH, ROYALLOY

ALUMINIUM
ALUMEC 89

KOPPARLEGERINGAR

MOLDMAX HH
MOLDMAX XL

Förhärdat Cr-Ni-Mo-stål, leveranshårdhet ~310 HB, med utmärkta polerings- och
fotoetsningsegenskaper. Lämpligt för många olika formsprutverktyg, formblåsverktyg
och strängpressningsmatriser.

Lågkolhaltigt stål med leveranshårdhet ~380 HB. Utmärkt skärbarhet och svetsbarhet. Hög
seghet och utmärkta poler- och mönstringsegenskaper.

Hårdhärdande formstål med god korrosionsbeständighet och utmärkt polerbarhet.

Ett förhärdat korrosionsbeständigt formstål, leveranshårdhet ~380 HB, med god
skärbarhet, mycket god seghet och utmärkt polerbarhet.

Hårdhärdande formstål med god korrosionsbeständighet och extremt god polerbarhet.

Ett utskiljningshärdande formstål med överlägsen korrosionsbeständighet, enkel
värmebehandling och god svetsbarhet.

Mångsidigt hårdhärdande form- och verktygsstål med god nötningsbeständighet och
polerbarhet.

Ett 5% Cr-stål med goda härdbarhetsegenskaper. Lämpligt för allmänna varmarbets- och
plastformningsverktyg, särskilt stora formverktyg med krav på hög seghet i kombination
med mycket god poler- och fotoetsbarhet.

Ett stål med mycket god härdbarhet lämpligt för ytbeläggning. Den unika kombinationen
av seghet/duktilitet och nötningsbeständighet gör att stålet lämpar sig mycket väl till
formar avsedda för långserieproduktion samt för formning av armerade plaster.

Hårdhärdande stål som rekommenderas för mycket långa tillverkningsserier av små
komplicerade formstycken.

Pulvermetallurgiskt tillverkade formstål. Pulverstålen kännetecknas av mycket god
dimensionsstabilitet, god polerbarhet och slitstyrka. Uddeholm Elmax SuperClean är
korrosionsbeständigt, Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean  har den högsta segheten
och Uddeholm Vanadis 10 SuperClean den bästa slitstyrkan. Rekommenderas för mycket
långa serier av små detaljer och/eller för nötande plaster.

Uddeholm Vancron 40 SuperClean är ett nitrerat pulverstål med utmärkt kombination av
god beständighet mot påkletningar och adhesiv nötning. Dess egenskaper minskar frik-
tionen mot arbetsmaterialet och därmed problemen med påkletningar.

Förhärdat Mn-Cr-Mo-stål med mycket god skärbarhet och hög hållfasthet (~1000 N/mm2).

Förhärdade hållarstål med utmärkt skärbarhet och god korrosionsbeständighet.

Höghållfast aluminiumlegering, leveranshårdhet ~160 HB. Rekommenderas för
prototypverktyg och formar för korta och medellånga serier med måttliga påkänningar.

Höghållfasta kopparlegeringar med hög värmeledningsförmåga. Användbara formmaterial
för applikationer med krav på korrosionsbeständighet och polerbarhet. Exempel på
användningsområden är formsprutning och formblåsning, kärnor och insatser samt delar
till varmkanalsystem.

Produktprogram för formverktyg
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*  Specialbehandling

**Testat i leveranstillstånd

EGENSKAPER

Egenskaperna hos de viktigaste form- och formbyggnads-
stålen har poängsatts i en skala från 1 till 10, där 10 är
högsta poäng. Sådana jämförelser skall betraktas som
ungefärliga men kan ge en god vägledning vid stålvalet.

Obs! Man kan inte göra meningsfulla ”totaljämförelser” mellan
olika stålsorter genom att lägga ihop deras resp. poäng –
meningen är bara att individuella egenskaper skall jämföras.

KEMISK SAMMANSÄTTNING

          LEVERANS-
         HÅRDHET

C Si Mn Cr Ni Mo V S ~HB

IMPAX SUPREME 0.37 0.3 1.4   2.0 1.0 0.2 – – 310

NIMAX 0.1 0.3 2.5   3.0 1.0 0.3 – – 380

MIRRAX 40 0.21 0.9 0.45 13.5 0.6 0.2 0.25 – +N 380

CORRAX 0.03 0.3 0.3 12.0 9.2 1.4 – – Al 1.6 330

VIDAR 1 ESR 0.38 1.0 0.4   5.0 – 1.3 0.4 – 180

ORVAR SUPREME 0.39 1.0 0.4   5.2 – 1.4 0.9 – 180

STAVAX ESR 0.38 0.9 0.5 13.6 – – 0.3 – 190

MIRRAX ESR 0.25 0.3 0.5 13.3 1.3 0.3 0.3 – +N 250

POLMAX 0.38 0.9 0.5 13.6 – – 0.3 – 190

UNIMAX 0.5 0.2 0.5   5.0 – 2.3 0.5 – 185

RIGOR 1.0 0.3 0.6   5.3 – 1.1 0.2 – 215

ELMAX* 1.7 0.8 0.3 18.0 – 1.0 3.0 – 280

VANADIS 4 EXTRA* 1.4 0.4 0.4  4.7 – 3.5 3.7 – 230

VANADIS 10* 2.9 0.5 0.5  8.0 – 1.5 9.8 – 275

UDDEHOLMS
HÅLLARSTÅL
RAMAX HH 0.12 0.2 1.3 13.4 1.6 0.5 0.2 0.1 +N 340

ROYALLOY 0.05 0.4 1.2 12.6 – – – 0.12 +N +Cu 310

HOLDAX 0.4 0.4 1.5   1.9 – 0.2 – 0.07 310

RIKTANALYS %UDDEHOLMS
FORMSTÅL

Normal hårdhet
HRC (HB) (~310) (380) (380) 46 48 52 52 52 52 58 59 58 62 (~340) (~310) (~310)

Nötnings-
beständighet 3 4 4 5 6 7 7 7 7 8 8 9 10 4 3 3

Seghet 9 10 6 7 8 6 5 6 5 6 3 4 5 3 4 4

Tryckhållfasthet 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 5 4 4

Korrosions-
beständighet 2 2 7 10 3 3 8 9 8 3 2 6 2 7 7 2

Skärbarhet** 5 5 6 4 9 9 8 7 8 7 5 3 4 6 7 7

Polerbarhet 7 7 8 7 8 8 9 9 10 8 5 8 8 4 4 4

Svetsbarhet 6 7 5 6 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 6 6

Nitrerbarhet 6 5 – – 10 10 – – – 8 6 – 8 – – 5

Etsbarhet 8 8     8*     8* 9 9        8*      8*      8* 9 5        8* 8 3 3 3
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* Elmax och Vanadis-stålen i följande tabeller är Uddeholms pulvermetallurgiskt framställda SuperClean-stål.
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 FORMNINGS- FORM- HÅRDHET
 METOD PLASTMATERIAL MATERIAL HRC (HB)

FORMSPRUTNING Termoplatser
– Förhärdat formstål ALUMEC 89 (~160)

MPAX SUPREME 33 (~310)
RAMAX HH 37 (~340)
MIRRAX 40 40 (~380)
NIMAX 40 (~380)

– Hårdhärdande formstål CORRAX 36–50
MIRRAX ESR 45–50
ORVAR SUPREME 45–52
STAVAX ESR 45–52
POLMAX 45–52
VIDAR 1 ESR 45–52
UNIMAX 50–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–64

Härdplaster UNIMAX 52–58
ELMAX 56–60
RIGOR 58–60
VANADIS 4 EXTRA 58–64

FORMPRESSNING Härdplaster MIRRAX ESR 45–50
STAVAX ESR 45–52
ORVAR SUPREME 45–52
UNIMAX 52–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–62

FORMBLÅSNING Allmänt ALUMEC 89 (~160)
IMPAX SUPREME 33 (~310)
NIMAX 40 (~380)

PVC CORRAX 36–50
RAMAX HH 37 (~340)
MIRRAX 40 40 (~380)
STAVAX ESR 45–52
MIRRAX ESR 45–50

STRÄNGPRESSNING Allmänt IMPAX SUPREME 33 (~310)
NIMAX 40 (~380)

PVC CORRAX 36–50
RAMAX HH 37 (~340)
MIRRAX 40 40 (~380)
MIRRAX ESR 45–50
STAVAX ESR 45–52

HÅLLARMATERIAL 1. Förhärdat stål med god skärbarhet och
   hög slitstyrka HOLDAX 33 (~310)

2. Förhärdat stål med god skärbarhet och hög
   slitstyrka, dessutom korrosionsbeständigt för ROYALLOY (~310)
   minskat underhåll RAMAX HH 37 (~340)

Alumec 89 tillverkas av Alcoa Inc . USA. Uddeholm RoyAlloy är patenterat och tillverkas av Edro Specially Steels, USA.

Val av material
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
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SÄRSKILDA FORM- HÅRDHET
KRAV EXEMPEL MATERIAL HRC (HB)

STORA FORMAR För bildelar, t ex paneler, stötfångare och ALUMEC 89 (~160)
instrumentbräden IMPAX SUPREME 33 (~310)

CORRAX 36–46
MIRRAX ESR 36–50
ORVAR SUPREME 36–50
VIDAR 1 ESR 36–50
MIRRAX 40 40 (~380)
NIMAX 40 (~380)

Som ovan men med lägre krav på ytfinheten HOLDAX 33 (~310)
RAMAX HH 37 (~340)

HÖG YTFINHET För formning av optiska/medicinska artiklar, MIRRAX 40 40 (~380)
glasklara lock, huvar/paneler MIRRAX ESR 45–50

STAVAX ESR 45–52
POLMAX 45–52
ORVAR SUPREME 45–52
VIDAR 1 ESR 45–52
UNIMAX 54–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–62

KOMPLICERADE 1. För stora bil-/hushållskomponenter MIRRAX ESR 36–50
FORMAR CORRAX 34–46

MIRRAX 40 40 (~380)
NIMAX 40 (~380)
VIDAR 1 ESR 45–50

2. För små delar vid låga krav på slitstyrka IMPAX SUPREME 33 (~310)
CORRAX 34–46
MIRRAX 40 40 (~380)
NIMAX 40 (~380)

3. För små delar vid höga krav på slitstyrka, MIRRAX ESR 48–50
   t ex elektriska/elektroniska detaljer ORVAR SUPREME 50–52

STAVAX ESR 50–52
UNIMAX 54–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–64
RIGOR 60–62
VANADIS 10 60–64

NÖTANDE Armerade/fyllmedelshaltiga plastmaterial MIRRAX ESR 48–50
FORMMASSA ORVAR SUPREME 50–52

STAVAX ESR 50–52
UNIMAX 54–58
ELMAX 56–60
RIGOR 58–62
VANADIS 4 EXTRA 58–64
VANADIS 10 60–64

SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER



UDDEHOLMS STÅL FÖR FORMVERKTYG 25

 SÄRSKILDA FORM- HÅRDHET
 KRAV EXEMPEL MATERIAL HRC (HB)

LÅNGA För termoplastartiklar, t ex engångsbestick, MIRRAX ESR 45–50
TILLVERKNINGS- behållare och förpackningar STAVAX ESR 45–52
SERIER ORVAR SUPREME 45–52

VIDAR 1 ESR 45–52
UNIMAX 54–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–64

KORROSIONS- 1. Vid korrosiva formmassor, t ex PVC CORRAX 34–50
BESTÄNDIGHET 2.Vid fuktiga formnings-/lagringsförhållanden ROYALLOY (~310)

3. Allmän beständighet mot missfärgning/rostning RAMAX HH 37 (~340)
4. Beständighet mot korrosion i kylkanaler MIRRAX 40 40 (~380)

MIRRAX ESR 45–50
STAVAX ESR 45–52
ELMAX 56–60

FOTOETSNING 1. Förhärdat stål IMPAX SUPREME 33 (~310)
MIRRAX 40 40 (~380)
NIMAX 40 (~380)

2. Genomhärdande stål MIRRAX ESR 45–50
ORVAR SUPREME 45–52
VIDAR 1 ESR 45–52
STAVAX ESR 45–52
UNIMAX 54–58
ELMAX 56–60
VANADIS 4 EXTRA 58–64

HÖG VÄRME-
LEDNINGS- Formar för formsprutning och formblåsning, MOLDMAX XL ~30
FÖRMÅGA kärnor och insatser MOLDMAX HH ~40

MOLDMAX® är ett varumärke registrerat av Materion Brush Performance Alloys, Ohio.

SÄRSKILDA REKOMMENDATIONER
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www.assab.com www.uddeholm.com 

Network of excellence
UDDEHOLMs globala närvaro innebär att du alltid kan

vara säker på att få samma höga kvalitet var du än

befinner dig. Inom Pacificområdet i Asien representeras

vi av ASSAB som är Uddeholms exklusiva säljkanal.

Tillsammans befäster vi ställningen som världsledande

leverantör av verktygsstål.
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ASSAB

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. Inom Pacificområdet i Asien

representeras vi av ASSAB, som är Uddeholms 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.




