
BÖHLER L004

LEGERINGEN OP BASIS VAN NI
Beschikbare uitvoeringen

 

Product omschrijving

Onderdelen in de chemische industrie, bijvoorbeeld warmtewisselaars, buisleidingen, koppelstukken, sensoren en centrifuges. 
Installatieonderdelen voor ontzuring, bijvoorbeeld vaten, buisleidingen, warmtewisselaars, schuiven en kleppen. Opslag- en 
transportvaten voor zuren. Ook voor afvalwaterbehandeling, structuuronderdelen in afvalverbrandings- en 
rookgasontzwavelingsinstallaties.

Smeltroute

Eigenschappen

Ni-Cr-Mo-legering met goede corrosiebestendigheid – ook bij hoge temperaturen.
Vertoont goede bestendigheid onder reducerende en oxiderende omstandigheden, bijv. in hete verontreinigde media zoals zwavelzuur, 
salpeterzuur, mierenzuur, azijnzuur, oplosmiddelen, chloor en chloorhoudende media. Bovendien vertoont dit materiaal een geringe 
neiging tot interkristallijne corrosie, spanningscorrosie en putcorrosie.
L004 biedt dankzij zijn uitstekende thermische stabiliteit een probleemloze lasverwerkbaarheid.

Toepassingen

Technische gegevens

Stafstaal Plaat

VIM + ESR

Comp. voor chemische fabrieken 
(incl. LNG, FGD, Urea, LDPE enz.)

Componenten voor de 
recyclingindustrie

Comp. voor verwerking van levensmiddelen en 
diervoeders

CPI (inc. LNG, Urea) (nl)
Distributeurs voor 
toepassingen van 
componenten

Distributeurs of fabrikanten van 
standaardonderdelen zonder kennis van de 
uiteindelijke toepassingen

Toepassingen van smeedwerk Olie en gas Andere componenten

Andere comp. olie en gas + chemie Buisproducten, flenzen, 
fittingen Afsluiters en actuatoren

Materiaal aanduiding

2.4610 SEL

N06455 UNS

NiMo16Cr16Ti

NiMo16Cr15W
EN

Alloy C4

Alloy 004
Market 
grade

Normen

B574 ASTM
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Chemische samenstelling

C Cr Mo Ni Cu Co Ti Fe

≤ 0,008 15,5 15,5 66 ≤ 0,50 ≤ 2,00 0,4 ≤ 3,00

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

De gegevens in deze brochure zijn niet bindend en worden niet beschouwd als toezeggingen; zij dienen uitsluitend als algemene 
informatie. Deze informatie is slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als voorwaarde is opgenomen in een met ons gesloten contract. De 
gemeten gegevens zijn laboratoriumwaarden en kunnen afwijken van praktijkanalyses. Bij de vervaardiging van onze producten worden 
geen stoffen gebruikt die schadelijk zijn voor de gezondheid of de ozonlaag.
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