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UDDEHOLM CALDIE

GEWIJZIGDE WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR MATRIJZEN

Nieuwe en veeleisende te verwerken materialen worden voortdurend

toegepast in de industrie. Door de introductie van “AHSS, Advanced High

Strength Steel”, moeten de gereedschappen beter bestand zijn tegen o resist

higher stress levels en een hogere adhesieve en abrasieve slijtage weerstand

hebben. Vaak dienen de gereedschappen te worden gecoat om aan de

productie eisen te kunnen voldoen, d.w.z. dat het gereedschapsstaal ook

geschikt moet zijn voor het aanbrengen van verschillende soorten coating.

DE PROBLEEMOPLOSSER

Uddeholm Caldie is de eerste ESR-kwaliteit die ontwikkeld is voor toepassing

in koudwerk applicaties onder extreme omstandigheden. De uitstekende

combinatie van compressie weerstand , slijtage weerstand en weerstand tegen

uitbrokkeling en/of breuk is bereikt door het maken van een zuiver matrix

staal met een uit gebalanceerde samenstelling samen met een homogene

microstructuur. Goede hardingseigenschappen en een hoge ontlaat weerstand

maken Uddeholm Caldie een perfect basismateriaal voor oppervlakte coaten.

EEN VEELZIJDIG GEREEDSCHAPSSTAAL

Het unieke eigenschappenprofiel van Uddeholm Caldie geven een goede

lasbaarheid, casting mogelijkheden, goede doorhardingseigenschappen en goed

te frezen en te slijpen. Dit betekent dat Uddeholm Caldie diverse mogelijkhe-

den biedt voor een economische aanmaak van gereedschappen en  een kosten

gunstig gereedschapgebruik en onderhoud, in het bijzonder voor grotere vorm

gereedschappen.
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Compressie weerstand
In onderstaande tabel zien we de relatie van de
gemiddelde drukvastheid in vergelijking met de
hardheid.

Hardheid Compressie rekgrens
HRC Rc0,2 (MPa)

58 2230
60 2350
61 2430

Algemeen
Uddeholm Caldie is een Chroom-molybdeen-
Vanadium gelegeerd gereedschapsstaal wat
gekenmerkt wordt door:
• Zeer goede weerstand tegen uitbrokkeling

en breuk
• Goede slijtage bestendigheid
• Hoge hardheid (>60 HRC) na hoog ontlaten
• Goede maatstabiliteit tijdens warmte-

behandeling en in productie
• Uitstekende doorhardings eigenschappen
• Goed verspaanbaar en slijpbaar
• Uitstekend te polijsten
• Goede basis voor oppervlakte behandelingen
• Hoge  ontlaat weerstand
• Materiaal is uitstekend te vonken

Typische C Si Mn Cr Mo V
analyse% 0,7 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5

Standard
specificatie    Geen

Leverings-
conditie             Zacht gegloeid op ongeveer 215 HB

Kleuren code    Wit/grijs

Toepassingen
Uddeholm Caldie is bruikbaar voor korte en
middellange producties waar uitbrokkeling en/
of breuk de voornaamste uitval oorzaken zijn,
dit in combinatie met een vereiste hoge
compressie weerstand (hardheden tot boven
de 60 HRC). Dit maakt van Uddeholm Caldie
de uitstekende probleemoplosser voor uiteen-
lopende koudwerk-toepassingen voor onder
ander vorm- en ponsgereedschappen voor
UHS staal waar hoge scheurvastheid op hoge
hardheid de meest belangrijke eigenschappen
moeten zijn.

Uddeholm Caldie is tevens zeer bruikbaar als
basis voor toepassingen waar coaten wordt
gewenst of geëist is.

KOUDWERK-TOEPASSINGEN

• Pons toepassingen waar hoge ductiliteit
en taaiheid gevraagd zijn om uitbrokkelen en
breken te voorkomen

• Koud-vormen en smeed operaties die om
een hoge compressieweerstand vragen in
combinatie met hoge breukweerstand

• Machine messen
• Draad-rol matrijzen
• Basis voor oppervlakte coaten

UDDEHOLM COMPONENT BUSINESS
TOEPASSINGEN

Uddeholm Caldie kan gebruikt worden als
hoogwaardig machine bouwstaal.

De combinatie van hoge compressieweer-
stand en ductiliteit/taaiheid zijn gevraagd in
toepassingen zoals: fragmentatiemessen voor
plastic en metaal, profielrollen.

Eigenschappen
De onderstaande eigenschappen zijn gemeten
op (een) representatieve testblokjes genomen
uit het midden van een staaf 203 x 80 mm en
uit Ø 102 mm. Tenzij anders aangegeven, zijn
alle teststukken gehard in vacuümoven op
1025°C en 2 maal ontlaten op 525°C gedu-
rende 2 uur.

Fysische eigenschappen
Bereikte hardheid 60–62 HRC.

Temperatuur 20°C 200°C 400°C

Dichtheid,
kg/m3 7 820 – –

Elasticiteit modulus
MPa 213 000 192 000 180 000

Thermische uitzetting
coëfficiënt

per °C vanaf 20°C – 11,6 x 10–6 12,4 x 10–6

Warmtegeleiding
coëfficiënt

W/m °C  –  24  28

Specifieke warmte
capaciteit

J/kg°C 460 – –
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Weerstand tegen uitbrokkelen
In onderstaande tabel de relatieve uitbreek
weerstand van Uddeholm Caldie, AISI A2 en
AISI D2 .

5
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2

1
   CALDIE                  AISI A2               AISI D2

Warmte behandeling
Zacht gloeien
Bescherm het staal en tegen ontkoling opwar-
men tot 820°C, wacht voldoende lang totdat
de kern ook de  temperatuur heeft bereikt
(deze tijd is afhankelijk van de afmeting van het
gereedschap). Nadien afkoelen in de oven aan
10°C  per uur tot een temperatuur van 650°C,
dan in de vrije lucht tot kamertemperatuur.

Spanningsarm gloeien
Door ruwe verspaning bouwen er zich interne
spanningen op in het materiaal, deze zouden

verminderd/verwijderd kunnen worden door
te ontlaten op 650°C. Gedurende 2 uur op
temperatuur houden gevolgd door langzaam
afkoelen in de oven tot 500°C, nadien in de
vrije lucht tot kamertemperatuur.

Harden
Voorverwarming temperatuur: 600–650°C en
850–900°C. In geval van grotere afmetingen is
het aan te bevelen om een extra stap in te
lassen op 930°C een aanbeveling.
Austeniteer temperatuur: 1000–1025°C, normaal
1020°C, in geval van grotere afmetingen
1000°C.
Tijd kern op temperatuur: 30 minuten

Bescherm het gereedschapsstaal tegen ontkoling
en oxidatie tijdens het austeniteren.

Afschrikmiddelen
• Hoog snelheid gas circulatie
• Vacuüm oven, voldoende overdruk en

circulatie van beschermgas vereist
• Warmbadharden in wervelbed oven of

zoutbad op 500–550°C
• Warmbadharden in wervelbed oven of

zoutbad op 200–350°C

Opmerking:
Start het ontlaten direct, zodra het gereed-
schap een temperatuur van 50–70°C heeft
bereikt.

CCT- GRAFIEK

Austeniteer temperatuur 1025°C, 30 minuten op temperatuur.

Air cooling of
bars, Ø mm
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Ontlaten
Kies een ontlaat temperatuur uit onderstaande
referentie grafiek, in functie van de gevraagde
hardheid. Ontlaat minstens twee maal, met een
tussentijdse afkoeling  tot kamertemperatuur.

De laagst toegestane ontlaattemperatuur
bedraagt 525°C. Bij iedere ontlaatcyclus het
gereedschap minimaal 2 uur op ontlaattem-
peratuur houden.

ONTLAAT GRAFIEK
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Maatveranderingen
De maatveranderingen zijn gemeten na harden
op 1000°C/30 minuten en 1020°C/30 minuten
gevolgd door een afschrikken in N2 aan een
afkoelsnelheid van 1,1°C/sec tussen 800–
500°C in de koude kamer van de vacuümoven.

Afmetingen teststuk: 100 x 100 x 100 mm
De waarden voor alle richtingen van de test-
blok liggen binnen de arcering.

Maatverandering  (%)
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
     0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08

500          520          540          560          580        600°C

                 Ontlaat temperatuur 2 x2 uur
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Oppervlakte behandeling
Men kan het gereedschapsstaal voorzien van
een oppervlakte behandeling om glij-eigen-
schappen te verbeteren of om de slijtage weer-
stand te verhogen. De meest gebruikte behan-
delingen zijn; nitreren of CVD/ PVD coaten.

De hoge hardheid en taaiheid gecombineerd
met de goede maatstabiliteit maken van
Uddeholm Caldie  een uitstekend substraat
voor allerlei coatings.

Nitreren en nitro-carboneren
Nitreren en nitro-carboneren geven een harde
oppervlakte laag die zéér goed bestand is
tegen aankleven (koudlas) en slijtage.

De oppervlakte hardheid na nitreren be-
draagt gemiddeld 1000–1200 HV0,2kg. De laag-
dikte is afhankelijk van de toepassing.

PVD
Physical Vapour Deposition, PVD is een
methode om de slijtage weerstand te verhogen
aan de oppervlakte. Deze lagen kunnen na
harden en ontlaten aangebracht worden bij
temperaturen tussen 200–500°C.

CVD
Chemical Vapour Deposition, CVD is een
methode om een slijtvaste oppervlaktelaag aan
te brengen bij temperaturen rond 1000°C.
Na het aanbrengen van de CVD coating dient
het gereedschap alsnog te worden gehard

Hardheid, HRC
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Verspaning parameters
De snij parameters hieronder moeten als
leidraad dienen en moeten aangepast worden
naar uw specifieke omstandigheden, ze zijn
machine – en geometrie afhankelijk. Meer
informatie kan u terugvinden in de Uddeholm
uitgave »Cutting data recommendation«.

De aanbevelingen in volgende tabellen zijn
geldig voor Uddeholm Caldie in zacht gegloeide
uitvoering (leveringstoestand), ongeveer 220 HB.

Boren

SPIRAAL BOREN VAN SNELSTAAL

Boordiameter  Snij snelheid (vc) Voeding (f)
mm     m/min. mm/omw.

   –  5 15–20* 0,05–0,10
  5–10 15–20* 0,10–0,20
10–15 15–20* 0,20–0,30
15–20 15–20* 0,30–0,35

* Geld voor gecoate boren vc = 35–40 m/min.

NA FREZEN

 Type frees

Snij Vol- Wissel
parameter hardmetaal snijplaten Snelstaal1)

Snij snelheid
(vc)

m/min. 110–140 100–140 18–231)

Voeding (fz)
mm/tand 0,01–0,202) 0,06–0,202) 0,01–0,302)

Bewerking
groep

ISO – P20–P30 –

1) Geld voor gecoate schachtfrezen en snelstaal frezen
   vc = 32–38 m/min.
2) Is afhankelijk van de radiale snijdiepte en van de frees
  diameter

BOREN MET HARDMETAAL

     Boor type

Snij Wissel Vol Hardmetaal
parameters snijplaten hardmetaal tip

Snij snelheid
(vc)

m/min. 160–200 110–140 60–90

Voeding (f)
mm/omw.  0,05–0,151)   0,10–0,251)   0,15–0,251)

1) Hangt af van de boor diameter

Frezen
VLAK EN HOEK FREZEN

Frezen met hardmetaal
Snij parameters Voor frezen Na frezen

Snij snelheid (vc)
m/min. 130–160 160–200

Voeding (fz)
mm/tand 0,2–0,4 0,1–0,2

Snijdiepte (ap)
mm 2–4 0,5–2

Bewerking groep P20–P40 P10–20
ISO Gecoat Gecoat

hardmetaal hardmetaal
of Cermet

Slijpen
Algemene richtlijnen voor het  slijpen zijn
weergegeven in onderstaande tabel.

Meer informatie kan gevonden worden in de
Uddeholm brochure »Grinding of toolsteel«.

Zachte gegloeide Geharde
Slijpmethode toestand toestand

Vlak slijpen A 46 HV A 46 HV

Vlak slijpen met
segmenten A 24 GV A 36 GV

Rondslijpen
buitendiameter A 60 KV A 60 KV

Rondslijpen
binnendiameter A 46 JV A 60 IV

Profiel slijpen A 100 KV A 120 JV

Draaien

Verspanen  Verspanen
met hardmetaal  met

Snij snelstaal
parameters Voordraaien Nadraaien Nadraaien

Draaisnel-
heid (vc)

m/min 140–190 190–240 15–20

Voeding (f)
mm/omw.   0,2–0,4 0,05–0,2 0,05–0,3

Snijdiepte (ap)
mm 2–4 0,5–2 0,5–3

Bewerking
groep P20–P30 P10 –

ISO Gecoat Gecoat
hardmetaal hardmetaal

of Cermet
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Vonkerosie – EDM
Als gevolg van het vonk procédé is het werk-
zame oppervlak van de matrijs bedekt met
hersmolten materiaal (witte laag). Deze
opnieuw geharde en niet ontlaten laag is zeer
bros en heeft van hieruit  zeer nadelige invloed
op de matrijsprestaties.

Als er gevonkt is aan een matrijsoppervlak
moet de witte laag volledig mechanisch verwij-
derd worden; door slijpen, polijsten of micro
stralen.

Na machinale afwerking zou het gereedschap
een extra ontlaat stap moeten krijgen, 25°C
lager dan de hoogste voorgaande ontlaat-
temperatuur.

Raadpleeg ook onze Uddeholm brochure
»EDM of tool steel«.

Lassen
Lassen van matrijsonderdelen kan met aanvaar-
bare resultaten uitgevoerd worden, zolang u
rekening houdt met alle voorzorgsmaatregelen
die betrekking hebben op het herstellassen van
hardbare hooggelegeerde stalen.

U dient rekening te houden met de correct
voorbereiding van de te lassen zone, de keuze
van het juiste vulmateriaal, de voorverwarming
van de matrijs, een controleerbare afkoeling te
voorzien, en de juiste warmtebehandeling uit
te voeren na de las operatie.

Onderstaande lijst is een leidraad met de
voornaamste parameters. Meer gedetailleerde
informatie kan u nalezen in de Uddeholm
brochure »Welding of tool steel«.

Vlam harden
Gebruik zuurstof- acetyleen brander met een
capaciteit van 800–1250 l/uur.

O2 druk van 2,5 bar en 1,5 bar acetyleen
gasdruk.

Regel tot een neutrale vlam. Temperatuur
van 980–1020°C, afkoelen in de vrije lucht.
De hardheid aan de oppervlakte zal tussen de
58–62 HRC en op 41 HRC (400 HB) op een
diepte van 3–3,5 mm.

Lasmethode TIG MMA

Voorverwarming
temperatuur 200–250°C 200–250°C

Vul materiaal Caldie TIG-Weld
UTP A696 UTP 69

UTP ADUR600 UTP 67S
UTPA 73G2 UTP 73G2

Maximale
omgeving
temperatuur 400°C 400°C

Afkoeling                   20–40°C/h gedurende de eerste
na lassen                   2 uren nadien in de vrije lucht

Hardheid
na lassen 54–62 HRC 55–62 HRC

Thermische nabehandeling

Geharde Ontlaten op 510°C, 2 uren
toestand

Zacht gegloeide »Zacht gloeien« volgens hoger
uitvoering beschreven procedure

Minimale herstellingen kunnen bij kamer-
temperatuur uitgevoerd worden met TIG
methode.
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ARNE

CALMAX

CALDIE (ESR)

RIGOR

SLEIPNER

SVERKER 21

SVERKER 3

VANADIS 4
EXTRA

VANADIS 6

VANADIS 10

VANADIS 23

VANCRON 40

Bijkomende informatie
Voor meer informatie aangaande staalkeuze,
warmte behandeling, toepassingen en beschik-
baarheid van materiaal, neemt u best contact
op met uw Uddeholm leverancier;

UDDEHOLM
Europark Oost 7, 9100 Sint Niklaas
Tel. +32 (0)3 780 56 20

UDDEHOLM
Isolaterweg 30, 1014 AS Amsterdam
Tel. +31 (0)20 58 17 111

Relatieve vergelijking van de
Uddeholm koudwerk gereedschapsstaalsoorten
Materiaal eigenschappen en hun weerstand tot uitval mechanismen

                                Hardheid/             Vermoeidheid breukweerstand
Weerstand                      Weerstand tegen  Ductiliteit/

  Uddeholm aan plastische Verspaan   Slijp-   Maat Abrasieve Adhesieve  uitbrokkel Taaiheid
  type vervorming baarheid   baarheid   vastheid sleet sleet  weerstand  breuk
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GESELECTEERD
SCHROOT

   WALSERIJ
    SMEEDPERS

ESR INSTALLATIE

ELEKTRISCHE
VLAMBOOG OVEN

VOORRAAD

WARMTE-
BEHANDELING

STIJGEND GIETEN

met een hoge homogeniteit. Het smelten onder een be-
schermde atmosfeer geeft een zuiverdere staal kwaliteit.

SMEDEN EN WALSEN

Na de ESR behandeling gaat het materiaal naar de walserij
of naar de smeedpers om er ronde of platte staven van te
maken. Voordat het materiaal wordt afgeleverd ondergaan
alle onze kwaliteiten een warmtebehandeling, afhankelijk
van de kwaliteit gereedschapsstaal is dit zacht gloeien of
veredelen. Deze stappen zijn nodig om te zorgen voor
een juiste balans tussen de hardheid en taaiheid van het
gereedschapsstaal.

MACHINAAL BEWERKING

Voordat het materiaal  naar het magazijn gaat wordt het
eerst ruw voorbewerkt om de juiste afmetingen en tole-
ranties te verkrijgen.

Bij bewerken van grote rond afmetingen gereedschaps-
staal draait het materiaal tegen een stilstaande snijplaat.
Bij het schillen van de kleinere diameters staat het mate-
riaal stil en beweegt de snijplaat.

Om de kwaliteit van onze gereedschapsstalen zeker te
stellen, worden zowel oppervlakte inspecties alsook in-
wendige ultrasoon inspecties uitgevoerd op alle staven.
Hierna worden de eventueel gevonden afkeurde delen en
de uiteinden van de staven verwijderd.

Het ESR gereedschapsstaal proces
Het basis materiaal van ons gereedschapsstaal is zorgvul-
dig geselecteerd schroot. Samen met de benodigde lege-
ringelementen en slakvormers wordt het schroot gesmol-
ten in een elektrische vlamboog oven. Hierna wordt het
gesmolten staal uitgegoten in een gietpan.

In de ontslakkings installatie wordt het zuurstofrijk
houdende slak ver-wijderd, na het verwijderen van de oxi-
des en het toevoegen van de legeringelementen wordt het
vloeibaar staal opgewarmd in de smeltpan. Het vacuüm
ontgassen zorgt ervoor dat elementen zoals watersof,
stikstof en zwavel worden verwijderd.

ESR INSTALLATIE

Door middel van gecontroleerd stijgend gieten vanuit de
smeltpan in speciale matrijzen, worden de zogenaamde
»ingots« gemaakt.

Vanaf deze proces stap kan het materiaal naar de wal-
serij of naar de smeedpers, maar ook naar de ESR installa-
tie waar onze meest moderne gereedschapsstaal kwali-
teiten opnieuw worden omgesmolten in de »Electro Slag
Remelting« installatie. Dit gebeurd door het onderdompe-
len van de elektrode in een oververhit slakkenbad. Door
het gecontroleerde afkoelen van het smeltbad worden
macro segregaties verwijderd en ontstaat er een »ingot«

BEWERKEN
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Netwerk van excellentie
UDDEHOLM is op alle continenten aanwezig. Daarom kunnen

wij u ter plekke kwalitatief hoogwaardig Zweeds gereedschaps-

staal en advies, ongeacht waar u zich bevindt, leveren. ASSAB is

onze 100% dochter en vertegenwoordigd ons als exclusieve

partner in de regio van Azië Pacific. Gezamenlijk verzekeren wij

op deze manier onze wereldwijde leidende positie als aanbieder

van gereedschapsstalen.



UDDEHOLM is wereldwijd de leidende aanbieder van gereedschapsstaal.

Deze positie hebben wij bereikt, omdat wij altijd er naar streven, om de dage-

lijkse werkzaamheden van onze klanten te vereenvoudigen. Op basis van

jarenlange ervaring en onderzoek zijn wij in staat, voor iedere uitdaging bij de

ontwikkeling van gereedschappen een overtuigende oplossing te vinden. Dit

schept hoge verwachtingen maar ons doel is duidelijk als nooit tevoren: wij

willen uw nummer 1 partner en gereedschapsstaalleverancier zijn.

De wereldwijde aanwezigheid van onze onderneming garandeert u, dat u

altijd en overal gereedschapsstaal in de gelijke, hoge kwaliteit ter beschikking

heeft. ASSAB is onze 100% dochter en vertegenwoordigd ons als exclusieve

partner in de regio van Azië Pacific. Gezamenlijk verzekeren wij op deze

manier onze wereldwijde leidende positie als aanbieder van gereedschaps-

stalen. Hiervoor hebben wij een wereldwijd netwerk opgebouwd. Hierdoor is

er altijd een Uddeholm of ASSAB medewerker in uw directe omgeving, om u

ter plekke te ondersteunen en van advies te voorzien. Ons belangrijkste doel

daarbij is, een lange termijn partnerschap op te bouwen en uw vertrouwen te

krijgen. Wij weten dat wij uw vertrouwen moeten verdienen – iedere dag

opnieuw

Verdere informatie kunt u vinden op www.uddeholm.com, www.assab.com,

www.uddeholm.nl en www.uddeholm.be




