
Uddeholm Tyrax® ESR

UTVECKLAD FÖR
BÄSTA POLERBARHET
Längre verktygslivslängd och enkel polering för 
tillförlitlig produktion av högpresterande plastdetaljer



Plastmaterial utvecklas ständigt för att klara

ökande krav på styrka och låg brännbarhet. Dagens 

plastföreningar förstärks ofta med glasfiber och 

blandas med halogenfria brandhämmande medel, 

dessutom håller miljövänliga material som trä-

plastkompositer på att ersätta traditionella plaster.

De nya materialen är aggressiva mot 

verktygsstålet och kan leda till defekter 

på tillverkade plastdetaljer. För att 

minimera riskerna krävs ett verktygsstål 

som är motståndskraftigt mot korrosion 

och abrasiv nötning.

STYRKAN KOMMER INIFRÅN

FRAMTIDEN  
FÖR PLAST



PÅLITLIG PRODUKTION, BÄTTRE 
LÖNSAMHET OCH LÄNGRE 
VERKTYGSLIVSLÄNGD

VI FÖRBÄTTRAR 
DINA FÖRUT-
SÄTTNINGAR

Alla branscher står inför olika utmaningar 

där säker och pålitlig produktion är målet. 

Att kompromissa med kvaliteten på verktygsstålet 

kan resultera i defekter och brister hos verktyget 

eller komponenten. Detta kan i sin tur öka behovet 

av underhåll och leda till minskad lönsamhet. 

Rätt val av verktygsstål vid tillverkning av 

plastdetaljer säkerställer en jämnare kvalitet och en 

mer pålitlig process. Uddeholm Tyrax ESR är särskilt 

utvecklad för formning av högpresterande plaster 

och är konstruerad för att enkelt och snabbt kunna 

poleras till allra högsta ytfinishen. 



NÄR PLASTDETALJENS KVALITET ÄR PRIORITERAD

ETT LÖFTE OM 
BÄTTRE AFFÄRER

Välj ett verktygsstål av hög kvalitet och undvik 

produktionsproblem vid tillverkning av viktiga 

plastdetaljer. För plastmaterial finns Uddeholm Tyrax 

ESR som har den framgångsrika kombination av 

korrosions- och nötningsbeständighet.

Upplev en säker och enhetlig tillverkning 

utan att offra ytfinishen. Med den 

klassledande polerbarheten för Uddeholm 

Tyrax ESR behöver du inte kompromissa.



Uddeholm Tyrax® ESR

Många applikationer kräver former med högblanka 

ytor men få verktygsstål har rätt egenskaper för 

optimerad polering. Detta på grund av stålets 

karbidfördelning eller höga halter av föroreningar.

Uddeholm Tyrax ESR är speciellt utvecklat för 

att hjälpa dig övervinna dessa svårigheter, och 

för att erbjuda en enkel och snabb polering med 

god etsbarhet. Processen Electro Slag Remelting 

(ESR) möjliggör överlägsen renhet genom att 

avlägsna nästan alla inneslutningar som stör 

poleringsprocessen och den slutliga ytfinishen. 

Uddeholm Tyrax ESR är utformat med en 

matrisbaserad mikrostruktur som underlättar enkel 

polering, vilket sparar tid och undviker oväntade 

produktionsstopp – oavsett tillämpning.

ENKELT OCH SNABBT



ANVÄNDNINGS- 
OMRÅDEN

Medicin-, elektronik- och fordonsindustrin har 

extrema krav på verktygets tillförlitlighet då stopp 

och förseningar kan bli kostsamt. Det är därför 

viktigt för dig som verktygsanvändare att minimera 

dessa risker genom rätt stålval.

Produktionsmiljön inom dessa branscher är 

påfrestande, med korrosiva material, 

kompositer, långa serier och hög luftfuktighet. 

Då behövs en tillförlitlig, jämn, snabb och enkel 

process något som Uddeholm Tyrax ESR kan 

erbjuda.

DE MEST KRÄVANDE INDUSTRIERNA KRÄVER  
EN ÖVERLÄGSEN VERKTYGSLIVSLÄNGD



3 μm polykristallin  
diamantpasta

6 μm polykristallin  
diamantpasta

oljebehandlad  
kornstorlek 600

Finfräst

Finslipad

Uddeholm 
Tyrax® ESR

Uddeholm 
Tyrax® ESR

Uddeholm 
Tyrax® ESR

AISI 420 ESR

AISI 420 ESR Icke korrosivt 
beständigt plast-
formstål med hög 
hårdhet, 56 HRC

0 0

50 000 250 000

100 000 500 000

150 000 750 000

200 000 1000 000

T
id

In
sp

ru
tn

in
g
a
r 

fö
re

 u
n
d
e
rh

å
ll

To
ta

lt
 a

n
ta

l 
in

sp
ru

tn
in

g
a
r

30 % glasfiberarmerad PA66, UL94 V0 10 % glasfiberarmerad PP, UL94 V0

C Mn VSi MoCr N
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ÖVERLÄGSEN 
VERKTYGSLIVSLÄNGD  
OCH ENKEL POLERING

POLERBARHET

Uddeholm Tyrax ESR:s matrisbaserade mikrostruk-

tur är utformad för att uppnå en högblank yta 

med endast några få poleringssteg, vilket drama-

tiskt minskar verktygets ledtider och möjliggör 

tillverkning av högkvalitativa plastdetaljer.

MINDRE UNDERHÅLL OCH ÖVERLÄGSEN 

VERKTYGSLIVSLÄNGD

Oberoende produktionstester har visat att 

verktygslivslängden ökar med upp till 100 % vid 

formsprutning av glasfiberarmerade och korrosiva 

plaster jämfört med vanlig AISI 420 ESR och andra 

icke korrosivt beständiga stålkvaliteter med hög 

hårdhet.

Man kan uppnå en högblank yta (SPI A1) i tre enkla 

poleringssteg, vilket innebär 40–50 % kortare 

poleringstid jämfört med vanliga verktygsstål som 

t.ex. AISI 420 ESR. 

TYPISK ANALYS %



VARFÖR UDDEHOLM?

Fler och fler verktygsanvändare väljer Uddeholms 

exklusiva verktygsstål. Detta då vi prioriterar 

kundernas behov. Vi är den enda leverantören 

av verktygsstål med dedikerade internationella 

forskare, metallurger och produktutvecklingsteam 

för verktygsstål.

Uddeholm erbjuder beprövat och exklusivt 

verktygsstål som ökar din konkurrenskraft 

på just din marknad. Du kan också utnyttja 

våra kundanpassade tjänster för försäljning 

och support över hela världen.

STÄRK DIN KONKURRENSKRAFT




