
BÖHLER K497

NÍSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA 
STUDENA
Rozměrový sortiment k dispozici

Popis produktu

Válcování profilů za studena a za tepla, válcování drátů, válce do válcovacích stolic, vysoce výkonné řezné nástroje (matrice a střižníky 
pro zpracování silných plechů), přesné řezné nástroje pro dělení plechů, nástroje pro protlačování za studena a za tepla, razníky, nástroje 
na výrobu šroubů, nástroje na lisování slinutých karbidů, nástroje na stříhání a ostřihování, nože do nůžek pro stříhání za tepla, polotovary 
k protlačování, průrazníky pro práci za tepla a nástroje s chlazením pro práci za tepla pro pracovní teploty do 550 °C.
Strojní díly pro vstřikovací lisy jako šnekové podavače, pouzdra, uzavírací kroužky šneku atd.

Trasa tavení

Vlastnosti

Použití

Chemické složení

C Si Mn Cr Mo V

1,85 0,85 0,5 5,3 1,3 9

Tyčová ocel

Powder metallurgy

Houževnatost a tažnost: vysoká

Odolnost proti opotřebení: vysoká

Pevnost v tlaku: vysoká

Rozměrová stálost: velmi vysoká

Cold Forming Přesné stříhání, lisování, ražení plechu Všeobecné díly pro strojírenství
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NÍSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA 
STUDENA

BÖHLER K497

Materiálové vlastnosti

Tlaková zatíitelnost Rozm?rová stabilita 
p?i tepelném 
zpracování

Houževnatost Odolnost proti 
opot?ebení 

abraziva

Lepidlo odolné proti 
opot?ebení

                  

     

    

     

      

                

                  

            

       

             

          

      

                   

               

                

Stav dodání

Žíháno

Tvrdost (HB) max. 277

Tepelné zpracování

Soft annealing

Teplota 870 na 900 °C
Neutral atmosphere. Protect steel from scaling and/or decarburization. Slow controlled 
cooling in furnace at a rate of 50 to 70°F/hr down to approx. 1000°F (540°C) then furnace or 
air cool to room temperature.

Stress relieving

Teplota 595 na 700 °C After through heating, soak for 1 to 2 hours in neutral atmosphere followed by slow cooling in 
furnace. Cool slowly to 930°F (500°C), then air cool.

Kalení a popouštění

Teplota 1040 na 1150 °C

Preheating: To minimize distortion during heating for hardening, two preheat steps are 
recommended. First preheat at 1200 °F (650 °C) and equalize. Second preheat at 1500-1550 
°F (820-840 °C) and equalize. After hardening, tempering to the desired working hardness, see 
tempering chart.
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K497 MICROCLEAN (PM) CS – 11.2022

NÍSTROJOVÉ OCELI PRO PRÁCI ZA 
STUDENA

BÖHLER K497

Fyzikální vlastnosti

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 7,4

Tepelná vodivost (W/(m.K)) -

Měrná tepelná kapacita (J/(kg.K)) -

Měrný elektrický odpor (Ohm.mm²/m) -

Modul pružnosti (10³N/mm²) 221

Tepelná roztažnost

Teplota (°C) 100 200 300 400 650

Tepelná roztažnost (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,1 11,2 11,3 11,5 11,8

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

Specifikace v této brou?e nejsou závazné a nelze je povaovat za slib; slouí pouze pro obecné informa?ní ú?ely. Tyto specifikace jsou 
závazné pouze v p?ípad?, e jsou výslovn? uvedeny jako podmínka ve smlouv? uzav?ené s námi. Nam??ené údaje jsou laboratorní 
hodnoty a mohou se liit od praktických analýz. P?i výrob? naich výrobk? se nepouívají ádné látky kodlivé pro zdraví nebo ozónovou 
vrstvu.

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

mailto:info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

