
BÖHLER W350

MELEG MUNKA SZERSZÁMACÉLOK
Available Product Shapes

  

Termékleírás

Kiváló kombinációja a szívósságnak/duktilitásnak és a szilárdságnak, így sokoldalúan alkalmazható különféle feladatokra, főleg 
könnyűfém ötvözetek megmunkálásához: nyomásos öntés, kovácsolás. Nagy méretű, mély kimunkálású szerszámokhoz. Különösen 
alkalmas a technológiai folyamat korlátaiból adódó lassú edzési lehűlési sebességek előfordulása esetén.

Tulajdonságok

Túlnyomásos nitrogén védőgáz alatti elektrosalakos átolvasztással (DESU/PESR) és optimalizált, három irányú kovácsolással előállított 
melegalakító szerszámacél. Az egyre nagyobb méretű melegalakító szerszámok edzésénél, főként a belső részeken kialakuló lassabb 
lehűlési sebességek esetén − a kedvezőtlen szövetszerkezeti változások miatt − jelentősen romlik a szívósság, mely hatás a keménység 
növekedésével fokozódik. A W350 ISOBLOC szívóssága − mind a nagyobb, de különösen a kisebb lehűlési sebességeknél is − jelentősen 
jobb a járatos melegalakító acélokkal (mint az 1.2343 ESU/ESR, 1.2344 ESU/ESR, 1.2367 ESU/ESR) összehasonlítva. Nagy biztonság az 
átmenő feszültségi repedésekkel szemben, mély kimunkálások esetén is. Kiváló felületi hőrepedés-állóság. Jó átedzhetőség, javított 
termikus stabilitás és hővezető képesség, nagy ellenállás az erózióval szemben, nagy melegkeménység, jó megmunkálhatóság. Speciális 
diffúziós lágyítással homogenizált. Sófürdős, gáz- és plazmanitridálásra alkalmas.

Applications

Vegyi összetétel

C Si Mn Cr Mo V N

0,38 0,20 0,55 5,00 1,80 0,55 def.

Hosszúkás termékek Szabadon alakító kovácsolt áru Lemezek

Extrudálás (Meleg / félig meleg) kovácsolás Általános gépipari alkatrészek

Zuhanó- / kisnyomású öntés Nagynyomású öntés Fröccsöntés

Présedzés / melegalakítás Progresszív kovácsolás (Hatebur) Gépészet / gépgyártás Általános

Material designation

E1850 NADCA

Standards

Patent

#207 NADCA
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Material characteristics

High temperature 
strength

High temperature 
toughness

High temperature wear 
resistance

Machinability

            

         

        

           

          

            

         

               

         

            

Delivery condition

Annealed

Hardness max. 205 HB

Heat treatment

Annealing

Temperature (°C) 800 - 850 Slow controlled cooling in furnace at a rate of 10 to 20 °C/hr (50 to 68 °F/hr) down to approx. 
600 °C (112 °F), further cooling in air.

Stress relieving

Temperature (°C) 600 - 650 Slow cooling furnace. To relieve stresses caused by extensive machining, or for complex 
shapes. Soak for 1 -2 hours after temperature equalisation (in neutral atmosphere).

Hardening and Tempering

Temperature (°C) 1010 - 1020

Oil, hot quenching (500 - 550 °C [932 - 1022 °F]), air or vacuum with gas quenching. Holding 
time after temperature equalization: 15 to 30 minutes. In order to prevent coarsening of the 
grain, hardening must be carried out at the recommended temperature. For big dimensions 
it’s recommended to reduce the temperature to 1010 °C (1850 °F). After hardening, tempering 
to the desired working hardness, see tempering chart.
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Physical Properties at 20°C / 68°F

Thermal Expansions

Temperature (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Thermal expansion (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,14 11,94 12,42 12,85 13,21 13,51 13,58

For more information see www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

Density 7,8 [kg/dm³]

Thermal conductivity 28,8 [W/(m.K)]

Specific heat 460 [J/(kg.K)]

Modulus of elasticity 22 [10³N/mm²]
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