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Antikorózne ocele

Îiaruvzdorné a Ïiarupevné ocele
Zliatiny na báze niklu

·peciálne ocele

Bohler_brozura_2015  16.4.2015 12:16  Stránka 1



Austenitická Cr-Ni-Mo oceľ s prídavkom S pre lepšiu
obrobiteľnosť. Dostupná aj bez prídavkov síry 
ako Böhler A100. Používa sa pre textilný, 
papierenský priemysel, chirurgické a medicínske
pomôcky, pre spracovanie rýb, špeciálne 
cisternové konštrukcie, prítlačné dosky pre výrobu 
plastov. 

- - ~316F �

Austenitická Cr-Ni-Mo nerezová oceľ s prídavkom
N a s veľmi nízkym obsahom karbidov. Odolnosť voči
medzikryštalickej korózii pri teplotách do 400 °C. Veľmi
dobrá tvárniteľnosť za studena. Leštiteľnosť s možnosťou
dosiahnutia až zrkadlového lesku. Vhodná pre súčiastky,
od ktorých sa vyžaduje vynikajúca odolnosť voči vriacej,
koncentrovanej kyseline dusičnej, zariadenia a súčiastky
vystavené vysokokoncentrovaným roztokom chlóru pri
vyšších teplotách a súčiastky, ktoré prichádzajú do styku
s močovinou.

1.4466 X1CrNiMo25-22-2 310MoLN �

Automatová, austenitická Cr-Ni oceľ s prísadou síry pre
lepšiu obrobiteľnosť. Pre súčiastky odolné proti korózii pre
všeobecné strojárstvo, hromadnú výrobu napríklad
skrutiek a matíc.

1.4305 X8CrNiS18-9 303 �

Austenitická Cr-Ni-Si oceľ s veľmi nízkym obsahom uhlíka,
s vysokou korozivzdornosťou voči vysokokoncetrovanej
kyseline dusičnej (80-99,5%) alebo kyseline dusičnej
s prísadou silného oxidačného činidla. Je odolná voči medzi-
kryštalickej korózii do 350 °C. Používa sa pre súčiastky 
pre chemický priemysel ako napríklad výmenníky tepla,
chladiarne kyseliny. Použitie pri teplotách od -50 °C až po
350 °C, pre transportné a skladovacie nádrže max 200 °C.

1.4361 X1CrNiSi18-15-4 � �

Titánom stabilizovaná, austenitická Cr-Ni oceľ, odolná voči
medzikryštalickej korózii do 400 °C. Oceľ je odolná voči
atmosférickej korózii a vplyvom pary, vody a kyselinám ako
aj voči alkalickým roztokom. Veľmi dobrá tvárniteľnosť za
studena. Oceľ nie je schopná dosiahnuť zrkadlového
lesku. Použitie pre potravinársky priemysel, pivovary,
kvasný priemysel, mliekarenstvo, papierenský, kožiarsky
priemysel, na výrobu kyseliny dusičnej, pre produkciu
výbušnín, olejov, mazadiel a mydla ako aj pre všeobecné
strojárstvo, letecký priemysel, atómový priemysel.

1.4544 LW
1.4541
1.4878

-
X6CrNiTi18-10
X12CrNiTi18-9

321
321H � � � �

Austenitická Cr-Ni-Mo nerezová oceľ s excelentnou
odolnosťou voči koróznemu praskaniu, jamkovej
a špárovej korózií. Odolnosť voči medzikryštalickej 
korózii pri teplotách do 400 °C. Vhodná pre aplikácie 
vo vysokokoróznych prostrediach s prítomnosťou
agresívnych chemikálií. Napríklad pre zariadenia chladené
morskou vodou, chemický priemysel kde je požadovaná
odolnosť voči kyselinám pri vyšších tlakoch a teplotách,
tiež voči kyselinám obsahujúcich chloridové ióny (napr.
kyselina sírová), organickým kyselinám a zmiešaným
kyselinám. Vzhľadom k zvýšenej odolnosti voči štrbinovej
korózii je možné použitie pre komponenty kde sa očakáva
tvorba nánosov a tam, kde konštrukcia neumožňuje
vyhnúť sa vytvoreniu medzier.

1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7 F44 � �

Chróm-niklové feriticko-austenitické (superduplexné) ocele

Chróm-niklové austenitické ocele

Feriticko-austenitická (super duplex) nerezová oceľ
s excelentnou odolnosťou voči korózii, proti koróznemu
praskaniu, jamkovej korózii, koróznej únave, štrbinovej
a eróznej korózii. Má vysokú mechanickú pevnosť, dobrú
zvárateľnosť. Maximálna teplota pre dlhodobú prevádzku
je 280 °C/ (300 °C pre kratšie doby). Je vhodná pre
komponenty pre spracovanie odpadovej vody, odsoľovanie
morskej vody a chemické závody, ktoré používajú chlór,
napríklad pre výmenníky tepla, časti kompresorov
a čerpadiel, lopatky turbín.

1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4 � � �

Feriticko-austenitická (super duplex) nerezová oceľ
s excelentnou odolnosťou voči korózii, proti koróznemu
praskaniu, jamkovej korózií, koróznej únave, štrbinovej
a eróznej korózii. Má vysokú mechanickú pevnosť, dobrú
zvárateľnosť. Maximálna teplota pre dlhodobú prevádzku
je 280 °C/ (300 °C pre kratšie doby). Je vhodná pre
komponenty pre spracovanie odpadovej vody, odsoľovanie
morskej vody a chemické závody, ktoré používajú chlór,
napríklad pre výmenníky tepla, časti kompresorov
a čerpadiel, lopatky turbín.

1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 F53 � � �

Böhler 
označenie

Normy

W.-Nr. DIN AISI Energetický Automo-
bilový Letecký Chemický a

petrochem.
Všeobecné
strojárstvo

Použitie pre priemysel
Vlastnosti a použitie
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Antikorózna, poloferitická Cr oceľ, vhodná pre
zošľachtenie. Pre dobrú odolnosť voči vplyvom vody
a pary, povrch musí byť jemne brúsený alebo leštený.
Používa sa pre turbínové konštrukcie, vo všeobecnom
strojárstve, výroba lodí (sladkovodných), stroje pre
papierenský, textilný a mliekárenský priemysel, lekársku
techniku, parné a vodné ventily, armatúry, kuchynské
a športové náradie.

1.4006 X12Cr13 � �

Antikorózne ocele kaliteľné a pre zošľachťovanie

Böhler 
označenie

Normy

W.-Nr. DIN AISI Energetický Automo-
bilový Letecký Chemický a

petrochem.
Všeobecné
strojárstvo

Použitie pre priemysel
Vlastnosti a použitie

403
410

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ. Vyšší obsah uhlíka
umožňuje zošľachtenie na vyššiu pevnosť. Odolná voči
pôsobeniu vody a pary, pre optimálnu odolnosť voči
korózii povrch musí byť jemne brúsený alebo leštený.
Používa sa pre nože holandra pre papierenský priemysel,
pre chirurgické nástroje neslúžiace na rezanie, časti púmp
a kompresorov, športové náradie, súčiastky pre vodné
a parné turbíny, lisovacie dosky pre plastikársky
priemysel.

~420 � �
1.4014 LW

1.4021
~1.2082

-
X20Cr13
X21Cr13

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ s prídavkom Ni.
Vhodná pre zošľachťovanie, leštiteľná do zrkadlového
lesku. Odolná voči pôsobeniu vody a pary, slabých
kyselín, alkalických roztokov a oxidačným účinkom
silnejších kyselín ako napríklad kyseline dusičnej. Pre
optimálnu odolnosť voči korózii povrch musí byť jemne
brúsený alebo leštený. Böhler N350 sa používa pre lodné
konštrukcie, kompresory, vo všeobecnom strojárstve,
v mliekárenskom a papierenskom priemysle.

431 �1.4057
1.2787

X17CrNi16-2
X23CrNi17

Antikorózna, martenzitická Cr-Mo oceľ odolná proti korózii
vyrábaná elektrotroskovým pretavovaním pod tlakom.
V porovnaní s konvenčne vyrábanými Cr alebo Cr-Mo
oceľami má zlepšenú odolnosť proti korózii a taktiež
húževnatosť pri vysokej tvrdosti a pevnosti v tlaku.
Používa sa na valivé ložiská odolné voči korózii,
komponenty odolné proti opotrebovaniu pre letecký,
medicínsky, farmaceutický, potravinársky priemysel 
a taktiež pre spracovanie plastov.

1.4108 X30CrMoN15-1 � �

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ s 5% obsahom niklu.
Dobré vlastnosti v mínusových teplotách. Použite pre
armatúry, čerpadlá, kompresory, centrifúgy, hydraulické
motory, turbíny, reaktorovú, námornícku a chladiacu
techniku, chemický, letecký priemysel. Pre zariadenia
v petrochemickom priemysle, ktoré sú vystavované
pôsobeniu kyslých plynov, je potrebné špeciálne tepelné
spracovanie na max. 23 HRC. Odporúčaná prevádzková
teplota od -60 do 300 °C.

1.4418 X4CrNiMo16-5-1 � � � �

Antikorózna, martenzitická oceľ s 13% obsahom Cr. 
Ak sa pri použití kladie dôraz na koróznu odolnosť je
potrebné nízkoteplotné popúšťanie. Ak sa táto oceľ kalí
a následne popúšťa pri vyšších teplotách, tvoria sa
karbidy chrómu, čo spôsobí ochudobňovanie matrice
o chróm a znižuje sa odolnosť voči korózii. Použitie pre
rôzne typy nožov, nožníc, kuchynské nože, strojné nože,
oteru-odolné komponenty, valivé a mostné ložiská,
chirurgické náradie.

420 �1.4034
1.3541

X46Cr13
X45Cr13

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ s prísadou Mo a V,
vyniká vysokou tvrdosťou a odolnosťou voči
opotrebovaniu pri vynikajúcej odolnosti voči korózii.
Nachádza uplatnenie pre všetky druhy strihacích
a rezných nástrojov, ktoré vyžadujú mimoriadnu odolnosť
voči korózii, ako napríklad chirurgické rezacie nástroje,
príbory, čepele rôznych tvarov s vysokou tvrdosťou
a húževnatosťou, taktiež pre komponenty vyžadujúce
odolnosť voči opotrebeniu. 

~440B �1.4112
1.2361

X90CrMoV18
X91CrMoV18

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ s prísadou 
Co, Mo a V. Pre nástroje a súčiastky vyžadujúce 
vysoké tvrdosti. Pre optimálnu odolnosť voči korózii
povrch musí byť jemne brúsený alebo leštený. 
Používa sa pre kalené rezné nástroje s vynikajúcou
stálosťou ostria ako napríklad čepele nožov, chirurgické
rezacie nástroje, rotačné nože pre spracovanie mäsa,
korózii odolné valivé ložiská, ihly ventilov a piesty pre
chladiace stroje.

1.4528 X105CrCoMo18-2 �

Antikorózna Cr oceľ s vysokou tvrdosťou, odolnosťou voči
opotrebeniu a po tepelnom spracovaní dobrou odolnosťou
voči korózii. Použitie pre guličky, valce, ihly a prstence pre
korózii odolné ložiská.

�1.4125
1.3544 LW

X105CrMo17
-

440C
~440F
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Böhler 
označenie

Normy

W.-Nr. DIN AISI Energetický Automo-
bilový Letecký Chemický a

petrochem.
Všeobecné
strojárstvo

Použitie pre priemysel
Vlastnosti a použitie

Antikorózna, martenzitická, precipitačne vytvrditeľná
Cr-Ni-Cu oceľ s vysokou pevnosťou a húževnatosťou.
Ďalšie zvyšovanie pevnosti môže byť dosiahnuté
tvárnením za studena a nasledovným precipitačným
vytvrdením. Použitie pre letecký a raketový priemysel,
všeobecné strojárstvo, energetiku a pre meraciu
a regulačnú techniku.

630 � � �1.4542
1.4548 

X5CrNiCuNb16-4
X5CrNiCuNb17-4-4

Antikorózna, precipitačne vytvrditeľná oceľ s vysokou
pevnosťou až do 315 °C. Dobrá húževnatosť a pevnosť
v priečnom smere pri veľkých rozmeroch. Použitie pre
súčiastky, ktoré vyžadujú dobrú odolnosť voči korózii,
pevnosť a húževnatosť pre letecký priemysel, čerpadlá
a ventily určené pre vysokotlakové komponenty,
hydraulické pohony.

1.4545 LW - � �XM12
15-5 PH

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ s leštiteľnosťou až do
vysokého lesku, dobrou odolnosťou proti korózii, s dobrou
dezenovateľnosťou, obrobiteľnosťou a vysokou odolnosťou
proti opotrebeniu. Je prekaliteľná na vzduchu do 100 mm.
Nachádza použitie pre formy pre spracovanie chemicky
agresívnych plastov (napr. PVC) a plastov s abrazívnymi
plnivami. Na základe svojej vynikajúcej leštiteľnosti je
obzvlášť vhodná na formy pre výrobu šošoviek a iné
formy pre optické výrobky ako napr. okuliare, časti
kamery.

~1.2083 ~X42Cr13 ~420 � �

Antikorózna oceľ s vynikajúcou leštiteľnosťou a súčasne
húževnatosťou, veľmi dobrou odolnosťou proti korózii
a zlepšenou tepelnou vodivosťou. Nachádza použitie pre
formy pre spracovanie chemicky agresívnych plastov
(napr. PVC) a plastov s abrazívnymi plnivami. Na základe
svojej vynikajúcej leštiteľnosti je obzvlášť vhodná na formy
pre výrobu šošoviek a iné formy pre optické výrobky ako
napr. okuliare, časti kamery.

Patent - � �

Antikorózna, vysoko výkonná, kaliteľná oceľ pre formy 
na plasty. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti korózii,
dobrou prekaliteľnosťou, pričom umožňuje dosiahnuť
vysokú tvrdosť po kalení. Po príslušnom tepelnom
spracovaní má jemnú karbidickú štruktúru s dobrou
rozmerovou stabilitou, s veľmi dobrou odolnosťou proti
opotrebeniu (trvanlivosť ostria), s dobrou obrobiteľnosťou
a leštiteľnosťou. Použitie pre nástroje a formy pre
spracovanie plastov napr. závitovkové podávače. 
Strojné nože pre potravinársky priemysel, podávače
a tlačníky pre farmaceutický priemysel.

- - �

Antikorózna, martenzitická Cr oceľ odolná proti korózii
vyrábaná práškovou metalurgiou. Štruktúra je tvorená
veľkým podielom malých jemnozrnných karbidov Cr
a V v základnej matrici s minimálne 12% Cr, čo
zabezpečuje materiálu vysokú odolnosť proti abrazívnemu
opotrebovaniu a súčasne vysokú odolnosť proti korózii
a vynikajúca leštiteľnosť. Používa sa pre formy na
spracovanie chemicky agresívnych plastických hmôt
s obsahom silne abrazívnych prísad, formy na
spracovanie duroplastov, formy na zhotovenie čipov pre
elektronický priemysel, vložky foriem pre výrobu CD
a DVD. Závitovky (šneky) pre vstrekovacie stroje,
opláštenie vstrekovacích valcov. Rezné chirurgické
nástroje v medicíne, nosné časti strojov a rôzne druhy
nožov.

Patent - � �

Nemagnetická, austenitická oceľ, odolná voči
medzikryštalickej korózii, s výbornou odolnosťou voči
koróznemu praskaniu, jamkovej a štrbinovej korózii
v morskej vode. Použite pre komponenty, ktoré vyžadujú
nemagnetické vlastnosti a odolnosť voči morskej vode,
ako napríklad pre stavbu lodí.

1.3964 X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 ~XM19 �

Ocele so špeciálnymi fyzikálnymi vlastnosťami
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Žiarupevné ocele

Böhler 
označenie

Normy

W.-Nr. DIN AISI Energetický Automo-
bilový Letecký Chemický a

petrochem.
Všeobecné
strojárstvo

Použitie pre priemysel
Vlastnosti a použitie

Žiarupevná, korózii odolná, precipitačne vytvrditeľná,
austenitická oceľ. Odolná proti tvorbe okují pri teplote 
do 800 °C. Použitie pre vysokonamáhané súčiastky
plynových turbín, motorov a rakiet, ako sú napríklad
lopatky a kotúče turbín, hriadele, čapy, skrutky, pružiny,
hnacie dýzy. Vnútorné vložky na pretláčanie tyčí a rúr
z medi a medených zliatin (nad 700 °C).

660 � � � �

1.2779
~1.4943
1.4980

1.4944 LW

X6NiCrTi26-15
~X4NiCrTi25-15
X5NiCrTi26-15

-

Žiarupevná, austenitická, nerezová oceľ, precipitačne
vytvrditeľná. Odolná proti tvorbe okují pri teplote do
900°C. Vhodná pre komponenty pre prúdové motory
a rakety ako sú medziprehrievače, hnacie dýzy,
spaľovacie motory a lopatky turbín.

1.4971 X12CrCoNi21-20 661 � �1.4974 LW -

Žiarupevná, korózii odolná, kaliteľná oceľ, s dobrou
húževnatosťou a s dobrou medzou pevnosti pri tečení.
Horná hranica teplôt pre nepretržitú prevádzku je 560 °C.
Používa sa pre vysokonamáhané lopatky a kotúče turbín,
skrutky, čapy, hriadele a obruče.

X11CrNiMo12 
� �-

-

1.4938
1.4933 LW
1.4939 LW

Žiarupevná, kaliteľná oceľ. Horná hranica teplôt pre
nepretržitú prevádzku je 550 °C. Obzvlášť odporúčané 
pre lopatky turbín, tlmiace dosky a plechy.

- - ~403 �

Žiarupevná, martenziticky vytvrditeľná 
Cr-Ni-Mo-Cu-oceľ s vysokou pevnosťou a dobrou
húževnatosťou. Horná hranica teplôt pre nepretržitú
prevádzku je 370 °C. Oceľ nachádza využitie v leteckom
priemysle, v jadrových elektrárňach, pre turbíny
a všeobecné strojárstvo.

- - � � �

Žiaruvzdorné ocele
Žiaruvzdorná austenitická oceľ s vynikajúcimi vlastnosťami
pri vysokých teplotách a vynikajúcou húževnatosťou.
Žiaruvzdornosť na vzduchu až do 1100 ° C. Dobrá
odolnosť v oxidačných, dusíkatých plynoch a v plynoch
s nízkym obsahom kyslíka. Priemerná odolnosť voči
siričitým, oxidačným plynom, ale nízka odolnosť proti
pôsobeniu redukčných plynov s obsahom síry. Skrehnutiu
dochádza iba pri dlhodobom pôsobení v rozmedzí teplôt
650 až 900 °C, preto v nepretržitej prevádzke, pre zníženie
skrehnutia, je odporúčaná teplota vyššia ako 950 °C.
Nachádza použitie v prevádzkach tepelného spracovania
pre boxy, hrnce, mufle, tégliky a vane pre všetky druhy
procesov tepelného spracovania, ako aj v sklárskom,
porcelánskom, smaltovacom, cementárenskom
a keramickom priemysle na hroty horákov, obruče,
segmenty a časti pre rotačné pece a pece typu Lepol.
V strojárstve pre mriežky, ventily, vretená, ozubenia,
ochranné rúrky pre termočlánky, armatúry, skrutky, matice,
nity. Pri pecných a kotlových zariadeniach na rošty
a roštové segmenty, armatúry, dopravné prvky, podporné
a zdvíhacie nosníky, koľajnice, radiálne valčeky, dvere,
brány, puzdra, rekuperátory, ventilátory, predhrievače
suspenzie, ofukovače rúrok. Pre ropný priemysel pre
potrubia a rúrové komponenty.

1.4876 X10NiCrAlTi32-20 � �

Žiaruvzdorná austenitická oceľ s vynikajúcimi
vlastnosťami pri vysokých teplotách a vynikajúcou
húževnatosťou. Žiaruvzdornosť na vzduchu až do 
1100 ° C. Dobrá odolnosť v oxidačných, dusíkatých
plynoch a v plynoch s nízkym obsahom kyslíka.
Priemerná odolnosť voči siričitým, oxidačným plynom, 
ale nízka odolnosť proti pôsobeniu redukčných plynov
s obsahom síry. Použite ako pre H500.

1.4333 330 � �

Žiaruvzdorná austenitická oceľ s vynikajúcimi
vlastnosťami pri vysokých teplotách a vynikajúcou
húževnatosťou. Žiaruvzdornosť na vzduchu až do 
1150 ° C. Dobrá odolnosť v oxidačných, dusíkatých
plynoch a v plynoch s nízkym obsahom kyslíka.
Priemerná odolnosť voči siričitým, oxidačným plynom, 
ale nízka odolnosť proti pôsobeniu redukčných plynov
s obsahom síry. Skrehnutiu dochádza iba pri dlhodobom
pôsobení v rozmedzí teplôt 650 až 900 °C, preto
v nepretržitej prevádzke je odporúčaná teplota vyššia 
ako 950 °C. Použite ako pre H500.

314 � �1.4841
~1.2782

X15CrNiSi25-20
~X16CrNiSi25-20
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Böhler 
označenie

Normy

W.-Nr. DIN AISI Energetický Automo-
bilový Letecký Chemický a

petrochem.
Všeobecné
strojárstvo

Použitie pre priemysel
Vlastnosti a použitie

Zliatiny na báze niklu
Niklová zliatina s prísadou Cr a Mo s nízkym obsahom
uhlíka, s vysokou odolnosťou voči pôsobeniu iónov
chloridu. Okrem toho je mimoriadne odolná voči
agresívnym médiám oxidačným aj redukčným, je odolná
voči jamkovej a štrbinovej korózii a nie je náchylná na
korózne praskanie. Vynikajúca odolnosť voči minerálnym
kyselinám (kyselina fosforečná, sírová, dusičná)
a kontaminovaným minerálnym kyselinám. Obzvlášť má
vynikajúcu odolnosť voči kombinácii kyselín sírovej
a chlorovodíkovej do 40 °C. Zliatina je vhodná na 
rôzne aplikácie v chemickom, petrochemickom,
energetickom priemysle a v oblasti životného prostredia
ako napríklad: chladiče pre kyselinu sírovú, reaktory pre
kyselinu fluorovodíkovú, kyselinu octovú. Vybavenie
a komponenty pre použitia v kyslých plynoch a pre
procesy v organickej chémii. Zliatina má dobrú
obrábateľnosť a zvárateľnosť.

2.4605 17750 � �

Žiarupevná vytvrditeľná zliatina na báze Ni s obzvlášť
vysokou medzou pevnosti a medzou klzu do teploty 
750 °C a s excelentnou medzou tečenia do 700 °C.
Používa sa pre vysoko namáhané diely plynových turbín,
pohonov, čerpadiel a jadrových reaktorov. Böhler L718
taktiež nachádza uplatnenie pre nástroje pre prácu za
tepla. Má výrazne vyššiu pevnosť pri vysokých teplotách
v porovnaní s bežnými oceľami pre prácu za tepla, 
čo je viditeľné hlavne pri použití pre nástroje s vysokým
mechanickým a tepelným namáhaním. Používa sa pre
pretláčacie nástroje pre meď a medené zliatiny, pre
dierovanie za tepla ocelí a mosadzných zliatin, pre
kovacie zápustky a nože pre strihanie za tepla. Pri
nástrojoch je prípustné len chladenie vzduchom.

2.4668 NiCr19NbMo � � � �

Zošľachtiteľné, vysokovýkonné ocele
Cr-Mo-V legovaná oceľ pre zošľachťovanie, s dobrými
vlastnosťami pri vysokých teplotách. Kaliteľná v oleji a na
vzduchu. Dobrá zvárateľnosť. Vhodná pre nitridovanie
v plyne. Použitie pre zvárané súčiastky, vyžadujúce
vysokú pevnosť v ťahu, pracujúce v prevádzkových
teplotách od -75°C do +500°C. V leteckom priemysle.
Závitovky a valce pre pretláčacie nástroje.

~1.7735 ~14CrMoV6-9 � �

Letecký a automobilový priemysel, prechodové hriadele.1.6359 ~X2NiCoMo18-9-5 � �

Ultra-vysokopevná martenziticky vytvrditeľná oceľ (oceľ
typu Maraging), ktorá nedosahuje svoje pevnostné
vlastnosti získanou štruktúrou po kalení, avšak vylúčením
intermediálnych fáz na báze niklu zo základného
materiálu takmer bez uhlíka. Z toho vyplýva vysoká
pevnosť v ťahu, vysoká medza klzu, dobrá húževnatosť aj
pri nízkych teplotách, vysoká vrubová húževnatosť
a vysoká odolnosť proti tvorbe tepelných trhlín. Materiál
má takmer nulovú zmenu rozmerov pri tepelnom
spracovaní bez oduhličenia. Umožňuje vytvrdenie aj
veľkých rozmerov, pričom umožňuje trieskové
opracovanie aj vo vytvrdenom stave. Je vhodný na
nitridovanie. BÖHLER W720 VMR je všestranne
použiteľná oceľ pre rôzne aplikácie, či už ako konštrukčná
oceľ alebo nástrojová oceľ, pre prácu za studena aj za
tepla, umožňuje dlhodobé namáhanie až do 450 °C. Je
vhodná pre vysokonamáhané dielce pre letecký priemysel
a raketovú techniku, tlakové nádoby, ozubené kolesá
(nitridované), skrutky, presné súčiastky, nástroje pre
hydrostatické lisovanie, pretláčacie nástroje za studena,
ubíjacie nástroje, razidlá, taktiež formy na plasty, nástroje
pre tlakové odlievanie zliatin na báze hliníka a zinku,
pretláčacie nástroje za tepla ako sú napr. pútnické tŕne.

� �

~1.2709
~1.6354 LW
~1.6358
~1.2706

~X3NiCoMoTi18-9-5
-

~X2NiCoMo18-9-5
~X3NiCoMo18-8-5

Ocele typu Maraging
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SPECIAL STEEL FOR THE WORLD’S TOP PERFORMERS

Böhler – Uddeholm SLOVAKIA, s.r.o.
âsl. armády 5622/5
036 01 Martin

Príjem objednávok a dopytov:
Tel.: 043 421 20 21, 24
Mob.: 0908 907 499
e-mail: bohler@bohler.sk
www.bohler.sk

Technické otázky:
Mob.: 0918 324 200, 0905 897 235
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