
BÖHLER S290

STALE SZYBKOTNĄCE (HSS)
Dostępne gradacje

 

Opis produktu

BÖHLER S290 MICROCLEAN – „Znakomicie twarda“

Materiał ten będący pomostem między węglikami spiekanymi i stalą szybkotnącą rozpoczyna swą twardość od 70 HRC dzięki swemu 
składowi chemicznemu. Obok twardości w podwyższonych temperaturach i dobrej odporności na ścieranie może również przenosić 
naprężenia ściskające, co jest ważną właściwością tej stali szybkotnącej otrzymaną w technologii metalurgii proszków.

Cechy własności

Zastostowania

Skład chemiczny

C Si Mn Cr Mo V W Co

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

Wyroby długie Płyty

Toughness & Ductility: dobry

Wear Resistance: bardzo wysoki

Compressive strength: bardzo wysoki

Edge Stability: bardzo wysoki

Grindability: dobry

Hot Hardness (red hardness): bardzo wysoki

Formowanie i wybijanie (coining) na 
zimno

Wykrawanie / wygaszanie / 
stemplowanie

Wycinanie kół zębatych, narzędzia kształtujące i do 
obróbki

Prasowanie proszków Specjalne narzędzia tnące Części zużywające się
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Charakterystyka materiału

Wytrzymałość 
na ściskanie

Ścieralność Odporność na 
odpuszczanie

Wytrzymałość Odporność na 
zużycie

Stabilność 
krawędzi

               

         

                 

          

         

        

             

              

          

           

            

            

           

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość max. 350 HB

Obróbka cieplna

Stress relieving

Temperatura (°C) 600 do 650 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.

Hartowanie I odpuszczanie

Temperatura (°C) 1150 do 1210

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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Tempering Chart

Physical Properties

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 8,3

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 19

Ciepło właściwe (J/(kg.K)) 410

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) 0,56

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 242

Rozszerzalność termiczna

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

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

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

Szczegóły zawarte w tej broszurze są niewiążące i nie są traktowane jako obietnice; służą one raczej jedynie jako ogólna informacja. 
Informacje te są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie postawione jako warunek w zawartej z nami umowie. Dane pomiarowe są 
wartościami laboratoryjnymi i mogą odbiegać od analiz praktycznych. Do produkcji naszych produktów nie są używane żadne substancje 
szkodliwe dla zdrowia lub warstwy ozonowej.
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