
BÖHLER S393

STALE SZYBKOTNĄCE (HSS)
Dostępne gradacje

 

Opis produktu

BÖHLER S393 MICROCLEAN – „Zestandaryzowana“

Ten wariant składu chemicznego odpowiada standardowemu materiałowi według ASTM A600 AISI T15. Dzięki technologii MICROCLEAN 
materiał ten wykazuje doskonałą niezawodność w wielu rodzajach obróbki skrawaniem, jak i również jako tworzywo na narzędzia do 
pracy na zimno.

Cechy własności

Zastostowania

Dane techniczne

Skład chemiczny

C Cr V W Co

1,55 4,4 4,9 12,4 5

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość max. 300 HB | drawn execution max. 320 HB

Wytrzymałość na rozciąganie max. 1 080 N/mm²

Wyroby długie Płyty

Toughness & Ductility: high

Wear Resistance: high

Compressive strength: very high

Edge Stability: very high

Grindability: high

Hot Hardness (red hardness): very high

Narzędzia do przeciągania i rozwiertaki Formowanie i wybijanie (coining) na zimno Frézy

Wykrawanie / wygaszanie / stemplowanie Wycinanie kół zębatych, narzędzia kształtujące i do obróbki Prasowanie 
proszków

Walcowanie Wykrawarki / noże maszynowe Części zużywające 
się

Wiertła kręte i gwintowniki

Oznaczenie materiału

AISI: T15 AISI

Standardy

A600 ASTM
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Obróbka cieplna

Annealing

Temperatura (°C) 860 to 870 4 h controlled slow cooling in furnace (10 - 20°C / (50 - 68°F) to 550°C / 2 h (1022°F / 2 h) 
cooling in furnace.

Stress relieving

Temperatura (°C) 600 to 650 Slow cooling 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) 1180 to 1240 Oil, salt bath (500 - 550°C (932 - 1022°F) Vacuum

Tempering Chart

Physical Properties

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 8,19

Przewodność cieplna (W/(m.K)) -

Ciepło właściwe (J/(kg.K)) -

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) -

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 218

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.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

http://www.bohler.pl/pl
mailto:info@bohler-edelstahl.at
http://voestalpine.elements.live/www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

