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Product omschrijving

BÖHLER W720 VMR - Zeer stevig martensitisch hardbaar staal

Eigenschappen

Ultra-stevig, martensitisch hardbaar (Maraging) staal, dat zijn hoge stevigheidseigenschappen, in vergelijking tot veredelbare 
staalsoorten, niet bereikt door verhardingsstructuur met relatief hoog koolstofgehalte, maar door uitscheiding van intermetaal-fasen uit 
een taaie, vrijwel koolstofvrije nikkelmartensiet-grondmassa. Hoge treksterkte en hoge rekgrensverhouding, goede taaiheid (insnoering, 
rek, kerfslagvastheid, scheurtaaiheid) ook bij lage temperaturen, hoge kerfslagtaaiheid en bestendigheid tegen brandscheuren. 
maatveranderingen bij de warmtebehandeling vrijwel nul, geen ontkoling en scheurgevaar, doorharding ook bij grote afmetingen, goede 
verspaanbaarheid in oplossingsgegloeide toestand, verspaning ook in geharde toestand mogelijk. Goede koudvervormbaarheid dankzij 
lage tendens tot versteviging, uitstekende lasbaarheid en eenvoudige warmtebehandeling bij lage temperaturen.

Toepassingen

Chemische samenstelling

C Si Mn Mo Ni Co Ti Al

≤ 0,030 ≤ 0,10 ≤ 0,10 5,00 18,50 9,00 0,70 0,10

Leveringsconditie

Solution annealed

Hardness max. 353 HB

Solution annealed + precipitation hardened

Ultimate tensile strength (UTS) min. 1900 MPa

Stafstaal vrijvormsmeden

Extrusie Bevestigingsmiddelen, bouten en moeren Spuitgieten

Spuitgieten Algemene componenten voor werktuigbouw

Materiaal aanduiding

1.6358

~1.2709
SEL
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WARMWERKSTAAL BÖHLER W720

Warmtebehandeling

Oplossend gloeien

Temperatuur (°C) 820 1 hour air, gas

Precipitatie harden

Temperatuur (°C) 430 3 hours / air 1720 to 1870 N/mm²

Temperatuur (°C) 480 3 hours / air 1860 to 2260 N/mm²

Ageing chart

Physical Properties

Temperatuur (°C) 20

Soortelijk gewicht (kg/dm³) 8,2

Thermische conductiviteit (W/(m.K)) 14

Soortelijke warmte (J/(kg.K)) 460

Specifieke elektrische weerstand (Ohm.mm²/m) 0,4

Elasticiteitsmodus (10³N/mm²) 193

1... Tensile strength N/mm²
2... 0.2% proof stress N/mm²
3... Reduction of area %
4... Elongation A₅, %
5... Impact strength (DVM), J
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Thermische expansie

Temperatuur (°C) 100 200 300 400 500 600

Thermische expansie (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,2 10,8 11 11,4 11,8 11,8

Voor meer informatie zie www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

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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