
BÖHLER S630

VYSOKORÝCHLOSTNÉ OCELE
Popis produktu

BÖHLER S630 – „Hospodárna“

Volfrámovo-molybdénová rýchlorezná oceľ legovaná hliníkom s vynikajúcou húževnatosťou a dobrými reznými vlastnosťami. Univerzálne 
použiteľná na závitníky a špirálové vrtáky, výstružníky, preťahovacie tŕne, píly na kov, frézy každého druhu, nástroje pre obrábanie dreva.

Trasa topenia

Vlastnosti

Aplikácia

Technické údaje

Chemické zloženie

C Cr Mo V W Al

0,95     4,00     4,00     2,00     4,00     0,50    

Airmelted

Húževnatosť a odolnosť proti plastickej deformácii: vysoká

Odolnosť proti opotrebovaniu: vysoká

Pevnosť v tlaku: vysoká

Stabilita hrán: veľmi vysoký

Brúsiteľnosť: dobré

Zachovanie tvrdosti pri vyšších teplotách: vysoká

Tvárnenie za studena / Razenie Strihanie / Dierovanie / Lisovanie / Presné strihanie Lisovanie práškov

Valcovanie Priemyselné nože Špeciálne rezné 
nástroje

Výroba normalizovaných dielov (strižníky, 
platne, kolíky, razníky) Špirálové vrtáky, závitníky Oteruvzdorné diely

Označenie materiálu

1.3330 SEL

HS 4-4-2 Al EN
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VYSOKORÝCHLOSTNÉ OCELE BÖHLER S630

Porovnanie vlastnosti materiálu

Tlaková 
zaťažiteľnosť

Brúsiteľnosť Tvrdosť za tepla Húževnatosť Odolnosť proti 
opotrebovaniu

Zachovanie 
ostria

          

         

          

         

        

             

          

            

            

Stav pri dodaní

Žíhaný

Tvrdosť (HB) max. 280

Pevnosť v ťahu (MPa) 950

Tepelné spracovanie

Annealing

Teplota 770 na 840 °C Controlled slow cooling in furnace (10 - 20°C / h / (50 - 68°F 7 h) to approx. 600°C (1110°F), air 
cooling.

Stress relieving

Teplota 600 na 650 °C 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.

Kalenie a popúšťanie

Teplota 1180 na 1200 °C Oil, air, salt bath (500 - 550°C (930 - 1020°F)), gas - recommended for cutting applications.

Teplota 1050 na 1100 °C Oil, air, salt bath (500 - 550°C (930 - 1020°F)), gas - recommended for coldwork applications.
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Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram
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VYSOKORÝCHLOSTNÉ OCELE BÖHLER S630

Tempering Chart

Fyzikálne vlastnosti

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 7,88

Tepelná vodivosť (W/(m.K)) 18,8

Merná tepelná kapacita (J/(kg.K)) 432

Merný elektrický odpor (Ohm.mm²/m) 0,54

Modul pružnosti (10³N/mm²) 217

Viac informácii nájdete na www.bohler.sk

Údaje v tejto brožúre nie sú záväzné a nepovažujú sa za prísľuby, slúžia skôr len ako všeobecné informácie. Tieto informácie sú záväzné 
len vtedy, ak sú výslovne uvedené ako podmienka v zmluve uzavretej s nami. Namerané údaje sú laboratórne hodnoty a môžu sa líšiť od 
praktických analýz. Pri výrobe našich výrobkov sa nepoužívajú žiadne látky škodlivé pre zdravie alebo ozónovú vrstvu
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