
 
 
 
 
Tukholma, 18.9.2017  
 
Ovako esittelee Hybrid Steel® - ainutlaatuisilla ominaisuuksilla 
varustettu teräslaatu. 
 
Ovako esitteli tänään Euromat 2017 -konferenssissa uuden innovatiivisen, perinteiset 
teräsluokitukset haastavan teräsperheen: Hybrid Steel. Uutuus yhdistää 
työkaluteräksen, maraging-teräksen ja ruostumattoman teräksen ominaisuuksia 
tavallisen koneenrakennusteräksen kustannustehokkuuteen.  
 
”Uskomme, että Hybrid Steel on koko terästeollisuudelle uusia uria aukova innovaatio”, sanoo 
Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. ”Olemme uutta seostusfilosofiaa hyödyntäen 
saaneet aikaan teräksen, jolla on tavalliseen teräkseen verrattuna kolminkertainen myötö- ja 
murtolujuus jopa 500 °C:n lämpötiloissa. Tämä on kiinnostava ominaisuusyhdistelmä hyvin 
monenlaisiin raskaasti kuormitettuihin sovelluksiin, kuten moottorikomponentteihin, 
kuulalaakereihin ja erilaisiin työkaluihin.” 
 
Hybrid Steelin vahvuus kehittyy lämpökäsittelyssä joka aiheuttaa hyvin vähän mittamuutoksia. 
Tämä tarkoittaa, että valmistajilla on mahdollisuus karsia tuotantovälineitä tai vähentää 
tuotantokustannuksia merkittävästi. Komponentti voidaan esimerkiksi koneistaa lopullisiin 
mittoihin pehmeämmässä tilassa ja sitten lämpökäsitellä täyteen lujuuteen – näin voidaan 
säästää merkittävästi valmistuskustannuksia ja yksinkertaistaa prosessia. 
 
Hybrid Steelin nimi kuvastaa sitä, että materiaali karkenee samanaikaisesti sekä karbidien että 
metallien välisten yhdisteiden erkautumisen vaikutuksesta.   
 
”Tässä hybriditeräksessä molemmat mekanismit yhdistetään, joten materiaalille saadaan 
erittäin hyvät ominaisuudet, jotka myös säilyvät korkeissa lämpötiloissa”, sanoo Tukholman 
kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) fysikaalisen metallurgian professori John Ågren. 
 
Hybrid Steelin ovat kehittäneet Ovakon tutkimus- ja kehitystoiminnot Hoforsissa. Uusi teräs on 
parhaillaan useiden komponenttivalmistajien prototyyppitestauksessa. 

- - - 

Tietoa Ovakosta 

Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 
kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa 
kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.  
 
Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita 
komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2016 Ovakon liikevaihto oli 781 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden 
lopussa 2 800. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com.  
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