
BÖHLER S630

RYCHLOŘEZNÉ OCELI
Rozměrový sortiment k dispozici

 

Popis produktu

BÖHLER S630 – „Kvalita přinášející úspory“

Wolfram-molybdenová rychlořezná ocel legovaná hliníkem s vysokou houževnatostí a dobrou řezivostí. Univerzálně použitelná pro 
závitořezy a spirálové vrtáky, výstružníky, protahovací trny, pily na kov a frézy všeho druhu, nebo pro nástroje na obrábění dřeva.

Vlastnosti

Toughness & Ductility: high
Wear Resistance: high
Compressive strength: high
Edge Stability: very high
Grindability: good
Hot Hardness (red hardness): high

Použití

Chemické složení

C Cr Mo V W Al

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

Tyčová ocel Plech

Tváření za studena a ohraňování Přesné stříhání, lisování, ražení plechu Lisování prášků za studena

Válcování Průmyslové nože Zvláštní řezné nástroje

Normálie (formy, plechy, kolíky, střižníky) Vrtáky a závitníky Díly odolné proti opotřebení

Označení materiálu

1.3330 SEL

HS 4-4-2 Al Market 
grade
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Materiálové vlastnosti

Compressive 
strength

Grindability Red hardness Houževnatost Odolnost proti 
opotřebení

Edge Stability

          

         

          

         

        

             

          

            

            

Stav dodání

Žíháno

Tvrdost max. 280 HB

Tensile Strenght max. 950 N/mm²

Tepelné zpracování

Annealing

Teplota (°C) 770 to 840 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 (°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.

Kalení a popouštění

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

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

Physical Properties

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 7,88

Tepelná vodivost (W/(m.K)) 18,8

Měrná tepelná kapacita (J/(kg.K)) 432

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

Modul pružnosti (10³N/mm²) 217

V případě potřeby dalších informací viz https://www.bohler.cz/cs

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.
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