
BÖHLER W400

STALE DO PRACY NA CIEPŁO
Opis produktu

BÖHLER W400 VMR - wytapiana próżniowo stal do pracy na gorąco o dobrej wytrzymałości w podwyższonych temperaturach oraz 
doskonałej ciągliwości.

Trasa topienia

Cechy własności

Zastostowania

Dane techniczne

Skład chemiczny

C Si Mn Cr Mo V

0,37 0,2 0,3 5 1,3 0,5

Airmelted + VAR

Wytrzymałość i plastyczność: bardzo wysoki

Odporność na ścieranie: dobry

Obrabialność: dobry

Twardość na gorąco (twardość czerwona): dobry

Polerowalność: bardzo wysoki

Przewodność cieplna: bardzo wysoki

Mikroczystość: bardzo wysoki

Wytłaczanie Kucie (na gorąco / pół-gorąco) Ogólne podzespoły inżynierii mechanicznej

Grawitacyjne / Niskociśnieniowe odlewanie Wysokociśnieniowe odlewanie Formowanie wtryskowe

Utwardzanie prasą / formowanie na gorąco Kucie progresywne (Hatebur) Mech. Inż. / budowa maszyn

Oznaczenie materiału

1.2340

~1.2343
SEL

~T20811 UNS

~X37CrMoV5-1 EN

~H11 AISI

E1810 NADCA

Standardy

#207 NADCA
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Charakterystyka materiału

Wytrzymałość na 
wysoką temperaturę

Odporność na wysoką 
temperaturę

Odporność na zużycie w 
wysokiej temperaturze

Obrabialność

         

         

        

           

          

            

            

               

            

Warunki dostawy

Wyżarzony

Twardość (HB) max. 205

Obróbka cieplna

Annealing

Temperatura 800 do 850 °C Slow controlled cooling in furnace at a rate of 10 to 20 °C/hr (50 to 68 °F/hr) down to approx. 
600 °C (1100°F), further cooling in air.

Stress relieving

Temperatura 600 do 650 °C Slow cooling in furnace. To relieve stress caused by extensive machining, or for complex 
shapes. Soak for 1 - 2 hours after temperature equalization (in neutral atmosphere).

Hartowanie I odpuszczanie

Temperatura 980 do 990 °C

Oil, salt bath (500 - 550 °C [930 - 1020 °F]), air or vacuum with gas quenching. Holding time 
after temperature equalization: 15 to 30 minutes. In order to prevent coarsening of the grain, 
hardening must be carried out at the recommended temperature of 980 - 990 °C (1800 - 
1815 °F). After hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.
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Właściwości fizyczne

Temperatura (°C) 20

Gęstość (kg/dm³) 7,8

Przewodność cieplna (W/(m.K)) 31,5

Ciepło właściwe (J/(kg.K)) 460

Właściwy opór elektryczny (Ohm.mm²/m) -

Moduł sprężystości (10³N/mm²) 211

Rozszerzalność termiczna

Temperatura (°C)             

Rozszerzalność 
termiczna (10⁻⁶ m/
(m.K))

            

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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