
BÖHLER W403

MELEG MUNKA SZERSZÁMACÉLOK
Available Product Shapes

 

Termékleírás

Erős igénybevételű melegalakító szerszámok, főleg könnyűfém ötvözetek megmunkálásához. Csősajtoló és extruderszerszámok: 
sajtolótüskék, sajtolómatricák és tömbfelfogók. Melegfolyató szerszámok, szerszámok üreges testek gyártásához, csavar-, anya-, szegecs- 
és csapszeggyártó szerszámok. Nyomásos öntőszerszámok, alakos sajtoló süllyesztékek és süllyesztékbetétek, melegvágó kések, 
műanyag-alakító formák. Jó átedzhetősége miatt különösen nagyobb szerszámokhoz alkalmas.

Tulajdonságok

Általánosan alkalmazható, vákuumíves átolvasztással előállított melegalakító szerszámacél. Kedvező makro- és mikroszerkezet a 
legcsekélyebb dúsulásokkal, minimális gáz- és szennyezőelem-tartalom, kiváló homogenitás és izotrópia, maximális tisztaság, kiváló 
szívósság, legjobb polírozhatóság, kitűnő hővezető képesség, nagyon jó mérettartóság hőkezeléskor, jó megmunkálhatóság. A maximális 
homogenitás és mikrotisztaság jelentősen késlelteti a felületi hőrepedések képződését. A kiváló szívósság lehetővé teszi a 
munkakeménység növelését, ami által jelentősen nő a szerszámélettartam (csekélyebb melegkopás, nagyobb melegszilárdság). Speciális 
diffúziós lágyítással homogenizált. Nitridálható.

Applications

Vegyi összetétel

C Si Mn Cr Mo V

0,38 0,20 0,25 5,00 2,80 0,65

Hosszúkás termékek Szabadon alakító kovácsolt áru

Extrudálás (Meleg / félig meleg) kovácsolás Általános gépipari alkatrészek

Zuhanó- / kisnyomású öntés Nagynyomású öntés Fröccsöntés

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

Material designation

~1.2367 SEL

~X38CrMoV5-3 EN

C1885 NADCA

Standards

#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 (1110 °F), further cooling in air.

Stress relieving

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

Hardening and Tempering

Temperature (°C) 1020 - 1030

Oil, salt bath (500 - 550 °C [930 - 1020 °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 of 1020 - 1030 °C (1870 - 
1885 °F). After hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.

Physical Properties at 20°C / 68°F

BÖHLER W403

BÖHLER W300

BÖHLER W300

BÖHLER W302

BÖHLER W302

BÖHLER W303

BÖHLER W350

BÖHLER W360

BÖHLER W400

Density 7,85 [kg/dm³]

Thermal conductivity 29,8 [W/(m.K)]

Specific heat 470 [J/(kg.K)]

Modulus of elasticity 211 [10³N/mm²]
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Thermal Expansions

Temperature (°C) 100 200 300 400 500 600

Thermal expansion (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,63 10,83 12 12,92 14,13 14,34

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