
BÖHLER W722

STALE DO PRACY NA CIEPŁO
Dostępne gradacje

Opis produktu

Narzędzia do spęczania i wytłaczania na zimno. Narzędzia do wyciskania ciągłego na zimno, ostrza nożyc, formy do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, narzędzia do odlewania ciśnieniowego stopów aluminium i cynku, narzędzia do prasowania na gorąco.

Cechy własności

Ultra-wysokowytrzymała stal utwardzana dyspersyjnie na martenzyt (Maraging), która swe wysokie własności wytrzymałościowe w 
porównaniu do stali ulepszanych nie zawdzięcza strukturze zahartowanej przy względnie wysokiej zawartości węgla, lecz dzięki 
wydzieleniom faz międzymetalicznych z ciągliwej osnowy prawie wolnej od węgla składającej się z martenzytu niklowego.

Zastostowania

Skład chemiczny

C Si Mn Mo Ni Co Ti

≤ 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,15 4,90 18,00 9,30 1,10

Warunki dostawy

Solution annealed

Twardość max. 353 HB

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Temperatura (°C) 820 1 hour air, gas

Utwardzanie wydzieleniowe

Temperatura (°C) 490 6 hours air

Wyroby długie

Wysokociśnieniowe odlewanie Formowanie wtryskowe Ogólne podzespoły inżynierii 
mechanicznej

Oznaczenie materiału

1.2709 SEL
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Ageing chart

Physical Properties

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 8,1

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 21

Ciepło właściwe (J/(kg.K)) 420

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) 0,42

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 200

Rozszerzalność termiczna

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500

Rozszerzalność termiczna (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,3 10,7 11 11,3 11,6

Po więcej informacji zajrzyj na www.bohler.pl/pl

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be 
bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. Measurement data are laboratory values and can deviate from 
practical analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.

Solution annealed 820°C / 1 hour / air
Age hardening: 3h
For maximum hardness there is also the possibility to 
age 6h at 490°C
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