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Application Segments

 

Dostępne gradacje

 

* Information and data presented in this Data-Sheet refers to the indicated Product Shape only. For information on further Product Shapes 
mentioned above please contact the regional BOHLER sales representative.

Opis produktu

Narzędzia tnące wszelkiego rodzaju, wymagające doskonałej odporności na korozję, takie jak  narzędzia chirurgiczne do cięcia, sztućce 
odporne na detergenty, ostrza o różnych kształtach o wysokiej twardości cięcia i wytrzymałości, również na komponenty odporne na 
zużycie.

Trasa topienia

Cechy własności

Nierdzewna chromowa stal martenzytyczna z dodatkiem molibdenu i wanadu. Wysoka twardość i odporność na ścieranie przy 
doskonałej odporności na korozję.

Zastostowania

Oil & Gas/CPI Engineering

Wyroby długie* Płyty

Airmelted

Podzespoły dla fabryk chemicznych (wł. LNG, Instalacja 
odsiarczania spalin FGD, mocznik, LDPE, itp.)

Przemysł przetwórstwa 
żywności

Inne podzespoły: Ropa i Gaz + 
CPI

Przemysł opakowaniowy Wyroby rurowe, kołnierze, 
instalacje

Kolektor z blachy falistej CPI (wł. 
LNG, Mocznik)

Chemical industry - general Inżynieria lądowa i 
mechaniczna Komponenty do wyświetlaczy

Elementy złączne, śruby i nakrętki Ogólne podzespoły 
inżynierii mechanicznej Mech. Inż. / budowa maszyn

Medyczne Ropa naftowa i gaz Pompy i podzespoły 
wysokociśnieniowe

Wały Części zużywające się
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Dane techniczne

Skład chemiczny

C Si Mn P S Cr Mo V

0,85 do 0,95 max. 1,00 max. 1,00 max. 0,040 max. 0,030 17,0 do 19,0 0,90 do 1,30 0,07 do 0,12

Related to SEL 1.4112.

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB) max. 265

Dostępne formy produktów

Pręty okrągłe

Średnica* MOQ Długość Tolerancja

mm

WALCOWANE

5,00 - 15,50

12,50 - 130,00

WYGŁADZONY

130,10 - 203,20

* Products diameter 5 up to 15.5 mm - wire hot rolled.

More information regarding MOQ, tolerances and bar lengths upon request. Flat bars on request. 

Właściwości fizyczne

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.

Oznaczenie materiału

1.4112 SEL

Standardy

10088-3 EN ISO

Gęstość 7,7 [kg/dm³]

Przewodność cieplna 15 [W/(m.K)]

Ciepło właściwe 430 [J/(kg.K)]

Właściwy opór elektryczny 0,8 [Ohm.mm²/m]

Moduł sprężystości 215 [10³N/mm²]
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