
BÖHLER S290

GYORSACÉLOK
Elérhető termékváltozatok

 

Termékleírás

BÖHLER S290 MICROCLEAN – „A Kemény“
Nagy teljesítményű forgácsolószerszámok acélok, továbbá nemvasfémek (pl. nikkelbázisú és titánötvözetek) megmunkálásához. 
Kifejezetten alkalmas erősen igénybe vett marószerszámokhoz, valamint a legnagyobb nyomóterhelésnek kitett szerszámokhoz, pl. 
nagyszilárdságú alapanyagok fi nomkivágásnál. Alakítóbélyegek; vágó- és kivágószerszámok.

Olvadási útvonal

Tulajdonságok

Használ

Vegyi összetétel

C Si Mn Cr Mo V W Co

2 0,5 0,3 3,8 2,5 5,1 14,3 11

Hosszúkás termékek Lemezek

Powder metallurgy

Szívósság és alakíthatóság: jó

Kopásállóság: nagyon magas

Nyomószilárdság: nagyon magas

Élstabilitás: nagyon magas

Csiszolhatóság: jó

Forró keménység (vörös keménység): nagyon magas

Hidegalakítás / dombornyomás Finomkivágás / kivágás / alakozás Fogazó-, hántoló- és alakító szerszámok

Porsajtolás Speciális forgácsolószerszámok Kopó alkatrészek
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GYORSACÉLOK BÖHLER S290

Anyagi tulajdonságok

Nyomószilárdság Csiszolhatóság Forró keménység Szívósság Kopásállóság Vágásállóság

               

         

                 

          

         

        

             

              

          

           

            

            

           

Szállítási feltétel

Annealed

Keménység (HB) max. 350

Hőkezelés

Stress relieving

Hőmérséklet 600 amig 650 °C Slow cooling in furnace. To relieve stresses set up by extensive machining or in tools of intricate 
shape. After through heating, hold in neutral atmosphere for 1 to 2 hours.

Hardening and Tempering

Hőmérséklet 1150 amig 1210 
°C

1150 to 1210°C (2102 to 2210°F), salt bath. 1150 to 1190°C (2102 to 2174°F), gas. Upper 
temperature range for parts of simple shape, lower for parts of complex shape. For cold 
working tools also lower temperatures are of inportance for higher toughness. Soaking time 
after heating up the whole section of a workpiece 80 seconds minimum is required for 
dissolving sufficient carbides. Maximum soaking time 150 seconds to avoid detriments by 
oversoaking. In practice instead of soaking time the time of exposure from placing the 
workpiece into the salth bath after preheating until removing (including the stages of heating 
to the specified surface temperature and of heating to the temperature. throughout the whole 
section) is used. “see immersion time diagrams”. Vacuum hardening is also possible. The time 
in the vacuum furnace depends on the relevant workpiece size and furnace parameters.
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Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram
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GYORSACÉLOK BÖHLER S290

Tempering Chart

Fizikai tulajdonságok

Hőmérséklet (°C) 20

Sűrűség (kg/dm³) 8,3

Hővezető képesség (W/(m.K)) 19

Fajlagos hőkapacitás (J/(kg.K)) 410

Specifikus elektromos ellenállás (Ohm.mm²/m) 0,56

Rugalmassági modulus (10³N/mm²) 242

Hőtágulás

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

Hőtágulás (10⁻⁶ m/(m.K)) 9,6 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6

További információért lásd https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

A tájékoztatóban szereplő információk nem kötelező érvényűek, és nem tekinthetők ígéretnek, inkább csak általános tájékoztatásra 
szolgálnak. Ezek az előírások csak akkor kötelezőek, ha a velünk kötött szerződésben kifejezetten feltételként szerepelnek. A mért adatok 
laboratóriumi értékek, és eltérhetnek a gyakorlati elemzéstől. Termékeink gyártása során nem használunk az egészségre vagy az 
ózonrétegre káros anyagokat.
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