
BÖHLER S630

RYCHLOŘEZNÉ OCELI
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.

Trasa tavení

Vlastnosti

Použití

Technické údaje

Chemické složení

C Cr Mo V W Al

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

Airmelted

Houževnatost a tažnost: vysoká

Odolnost proti opotřebení: vysoká

Pevnost v tlaku: vysoká

Stabilita hran: velmi vysoká

Brousitelnost: dobré

Tvrdost za tepla (červená tvrdost): vysoká

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 EN

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

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


RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S630

Materiálové vlastnosti

Tlaková 
zatíitelnost

Rozm?lnitelnost Tvrdost za tepla Houževnatost Odolnost proti 
opotřebení

Udrení ost?í

          

         

          

         

        

             

          

            

            

Stav dodání

Žíháno

Tvrdost (HB) max. 280

Pevnost v tahu (MPa) 950

Tepelné zpracování

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.

Kalení a popouštění

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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RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S630

Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram
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RYCHLOŘEZNÉ OCELI BÖHLER S630

Tempering Chart

Fyzikální vlastnosti

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

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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