
BÖHLER S290

RYCHLOŘEZNÉ OCELI
Rozměrový sortiment k dispozici

 

Popis produktu

BÖHLER S290 MICROCLEAN – „Tvrdá jako skála“

Tento materiál na pomezí mezi tvrdokovem a rychlořeznou ocelí umožňuje svým mimořádným složením dosažení tvrdosti až 70 HRC. 
Vedle tvrdosti za tepla a dobré odolnosti proti opotřebení otěrem je jednou z nejdůležitějších vlastností této rychlořezné oceli vyrobené 
metodou práškové metalurgie také její tlaková zatížitelnost

Trasa tavení

Vlastnosti

Použití

Chemické složení

C Si Mn Cr Mo V W Co

2 0,5 0,3 3,8 2,5 5,1 14,3 11

Tyčová ocel Plech

Powder metallurgy

Houževnatost a tažnost: dobré

Odolnost proti opotřebení: velmi vysoká

Pevnost v tlaku: velmi vysoká

Stabilita hran: velmi vysoká

Brousitelnost: dobré

Tvrdost za tepla (červená tvrdost): velmi vysoká

Tváření za studena a ohraňování Přesné stříhání, lisování, ražení plechu Odvalovací frézy a nástroje pro obrážečky

Lisování prášků za studena Zvláštní řezné nástroje Díly odolné proti opotřebení
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RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S290

Materiálové vlastnosti

Tlaková 
zatíitelnost

Rozm?lnitelnost Tvrdost za tepla Houževnatost Odolnost proti 
opotřebení

Udrení ost?í

               

         

                 

          

         

        

             

              

          

           

            

            

           

Stav dodání

Žíháno

Tvrdost (HB) max. 350

Tepelné zpracování

Stress relieving

Teplota 600 na 650 °C Slow cooling in 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 1150 na 1210 °C

1150 to 1210°C (2102 to 2210°F), salt bath. 1150 to 1190°C (2102 to 2174°F), gas. Upper 
temperature range for parts of simple shape, lower for parts of complex shape. For cold 
working tools also lower temperatures are of inportance for higher toughness. Soaking time 
after heating up the whole section of a workpiece 80 seconds minimum is required for 
dissolving sufficient carbides. Maximum soaking time 150 seconds to avoid detriments by 
oversoaking. In practice instead of soaking time the time of exposure from placing the 
workpiece into the salth bath after preheating until removing (including the stages of heating 
to the specified surface temperature and of heating to the temperature. throughout the whole 
section) is used. “see immersion time diagrams”. Vacuum hardening is also possible. The time 
in the vacuum furnace depends on the relevant workpiece size and furnace parameters.
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RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S290

Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

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


S290 MICROCLEAN (PM) CS – 11.2022

RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S290

Tempering Chart

Fyzikální vlastnosti

Teplota (°C) 20

Hustota (kg/dm³) 8,3

Tepelná vodivost (W/(m.K)) 19

Měrná tepelná kapacita (J/(kg.K)) 410

Měrný elektrický odpor (Ohm.mm²/m) 0,56

Modul pružnosti (10³N/mm²) 242

Tepelná roztažnost

Teplota (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Tepelná roztažnost (10⁻⁶ m/(m.K)) 9,6 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6

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.
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