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Typ oceli
Steel type

0570

(S355J2+N)

1730
(C45U)

2311

(40CrMnMo7)

2312

(40CrMnMoS86)

Chemické složení

Pevnost

Charakteristika

Chemical composition

Tensile strength

General information

[%]

[N/mm ]

C – 0,2
Si – 0,55
Mn – 1,60
P – 0,035
S – 0,035

C – 0,45
Si – 0,30
Mn – 0,70

C – 0,40
Si – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 1,90
Mo – 0,20

C – 0,40
Si – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 1,90
Mo – 0,20
S – 0,06

2

Konstrukční ocel
nelegovaná, dobře svařitelná. Používá se na prvky
ocelové konstrukce a na tvarovky pro lisovací nástroje.

~ 550

~ 640

Structural steel
unalloyed, good weldability. Used for common applications
in tool-making (upper and lower shoe) or steel constructions.

Konstrukční nástrojová ocel
nelegovaná, používá se pro netvrzené prvky
(vhodné pouze pro povrchové kalení plamenem),
pro nástroje a ocelové konstrukce (držáky matric,
desky montážní formy).
Structural tool steel
unalloyed, used for not-hardened tool parts (suitable for surface flame
hardening only) such as upper and lower shoe or clamping plates in
moulds and other steel construction applications.

Nástrojová ocel
legovaná ocel dodávaná ocelárnou v zchlazeném a
popouštěném stavu 280-325HB. Dobrá leštitelnost.
Vhodné pro nitridování a kalení Používá se pro
formy na plechy a vložky do forem pro vysoce pevné
plasty a gumu. Další kalení se nedoporučuje.

~ 1080

~ 1080

Tool steel
alloyed steel, supplied with hardness of280-325 HB. Gives an excellent
polished finish and is one ofthe mostwidely accepted specifications
for plastic/rubber mould frames or inserts and die casting dies. Gives
excellent wear resistance but if maximum surface hardness is required
for compression moulding plastic dies or similar tools, the steel can be
case hardened or nitrided. Additional hardening not recommended.

Nástrojová ocel
nástrojová ocel z vysoce legované slitiny dodávaná
v kaleném a popuštěném stavu (280-325 HB). Díky vyššímu
obsahu síry nabízí lepší obrobitelnost než 1.2311. Používá
se na rámy pro vstřikovací a tlakové formy a držáky matric
se zvýšenými požadavky na pevnost. EDM obrábění se
nedoporučuje. Nedoporučuje se další kalení.
Tool steel
high tensile alloy tool steel supplied in the hardened and tempered
condition (280-325 HB). With its higher sulphur content it offers better
machineabilitythan 1.2311. High tensile characteristics enables uses
for die holders, die casting dies, backers, bolsters and injection moulds.
EDM not recommended.Additional hardening not recommended.
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Typ oceli

Chemické složení

Pevnost

Charakteristika

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

General information

[%]

[N/mm ]

C – 0,40
Mn – 1,50
Cr – 2,00
Mo – 0,20
Ni – 1,10

2738

(40CrMnNiMo8)

2738HH

(26CrMnNiMo6-5-4)

Toolox 33

Toolox 44

1.4

C – 0,25
Mn – 1,40
Cr – 1,30
Mo – 0,50
Ni – 1,00

C – 0,24
Si – 1,60
Mn – 0,80
Mo – 0,30
Cr – 1,20
S – 0,003

C – 0,30
Si – 1,10
Mn – 0,80
Mo – 0,80
Cr – 1,40
S – 0,003

2

~ 1080

~ 1175

~ 1080

~ 1300

Nástrojová ocel
kalená a popouštěná ocel (280 - 325 HB) s jednotnou pevností
dokonce i ve větčích deskách a tyčích; vhodné pro leštění,
leptání a nitridování. Ideální pro velké formovací desky
s hlubokými dutinami.
Další kalení se nedoporučuje.
Tool steel
quenched and tempered (280 – 325 HB) steel with uniform strength
even in plates and bars with larger dimensions; suitable for polishing,
etching and nitriding. Ideal for large size mould plates with deep cavities.
Additional hardening not recommended.

Nástrojová ocel
Dodáváno s tvrdostí 310 - 385 HB. Vlastnosti
podobné oceli 1. 2738.
Další kalení se nedoporučuje.
Tool steel
Supplied with hardness of310 – 385 HB. Characteristics similar to
1.2738 steel. Additional hardening not recommended.

Nástrojová ocel
dodáváno v kaleném a temperovaném stavu (- 310 HB). Vhodný
ke svařování, leptání, leštění, nitridování a EDM obrábění. Vysoce
pevná ocel, která se vyznačuje velmi malým zbytkovým napětím,
což přináší dobrou stabilita po obrábění. Vhodné pro použití
na formy včetně forem na pryž a pro různé strojírenské díly.
Dodatečné kalení se nedoporučuje.
Tool steel
delivered in quenched and tempered condition ( – 310 HB). Good
forwelding, etching, polishing, nitriding and EDM. High impact toughness
and very low residual stresses to achieve good dimensional stability
after machining. Suitable in moulding applications, in rubber moulding
and for engineering components. Additional hardening not recommended.

Nástrojová ocel
dodáváno v kaleném a temperovaném stavu (~ 450 HB).
Vlastnosti podobné jako Toolox 33, ale lze použít
lisovací nástroje pracující i za studena.
Další kalení se nedoporučuje.
Tool steel
delivered in quenched and tempered condition (~450 HB).
Characteristics similar to Toolox 33 but can also be used in cold
stamping dies. Additional hardening not recommended.
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Typ oceli

Chemické složení

Pevnost

Charakteristika

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

General information

[%]

[N/mm ]

2162

(21MnCr5)

2767

(45NiCrMo16)

2379

(X153CrMoV12)

2083

(X42Cr13)

C – 0,21
Si – 0,25
Mn – 1,25
Cr – 1,20

C – 0,45
Si – 0,25
Mn – 0,40
Cr – 1,35
Mo – 0,25
Ni – 4,00

C – 1,53
Si – 0,30
Mn – 0,35
Cr – 12,00
Mo – 0,80
V – 0,80

C – 0,42
Si – 0,40
Mn – 0,30
Cr – 13,00

2

~ 660

Nástrojová ocel
legovaná nástrojová ocel, vhodná pro kalení (do ~ 62 RC)
a cementovaní a povrchové kalení. Dobrá obrobitelnost a
leštitelnost (pro zrcadlový povrch se doporučuje ocel 1.2767).
Používá se pro formovací desky ve formách i pro jakékoliv
konstrukční použítí, kde je požádována vysoká odolnost
proti opotřebení a tvrdost jádra desky.
Tool steel
alloy tool steel, suitable for hardening (up to ~ 62 RC) and case
hardening. Good machinability and polishability (for mirror finish
1.2767 is recommended). Used for cavity plates in molds as well as any
constructions, where high wear resistance and core hardness is required.

~ 830

Nástrojová ocel
dobrá kalenitelnost (až ~ 56 HRC) které dosahuje vysoké
pevnosti v tlaku a je vhodná pro náročné aplikace, které
vyžadují odolnost proti opotřebení. Díky dalším vlastnostem
jako je dobrá leštitelnost a vynikající houževnatost je tato
nástrojová ocel široce používána pro aplikace u plastových
forem.
Tool steel
through hardening (up to ~ 56 HRC) tool steel that achieves high impact
and compressive strength and is suitable for applications demanding
extra wear resistance. With its characteristics ofgood full hardenability,
good polishability and excellent toughness this cold work tool steel
specification is widely used for plastic mould applications.

Nástrojová ocel
vysoce legovaná,dodávána v změkčeném stavu, ocel s vysokým
obsahem uhlíku a chromu. Je kalitelná až do tvrdosti přibližně
62 HRC. Běžně se používá pro razníky, matrice a řezné nástroje.
Vyznačuje se zvýšenou odolností proti opotřebení.

~ 850

~ 780

Tool steel
delivered soft, high carbon, high chromium tool steel. Very high wear
resistance and toughness 1.2379 tool steel hardens up to 62 HRC,
offers a measure of corrosion resistance when polished. It is used for
tools operating under conditions of severe wear and abrasion when long
runs are required. Commonly used for punches, dies and cutting tools.

Nástrojová ocel
díky kalení (až 55 HRC) je vysoce legované oceli dobře
odolává korozi. Má dobrou odolnost proti opotřebení, a také
dobrou a leštitelnost a obrobitelnost. Použává se u formy
na chemicky agresivní plasty.
Tool steel
low corrosion through hardening (up to 55 HRC) high alloy steel. Good
resistance to the wear, good workability and polishability. Used in moulds
for chemically-aggressive plastics.
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Typ oceli

Chemické složení

Pevnost

Charakteristika

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

General information

[%]

[N/mm ]

2085

(X33CrS16)

2343

(X38CrMoV51)

2344

(X40CrMoV51)

2714

(56NiCrMoV7)

1.6

C – 0,33
Si – 0,30
Mn – 0,80
Cr – 16,00
Mo – 1,20
Ni – 0,30

C – 0,38
Si – 1,00
Mn – 0,40
Cr – 5,30
Mo – 0,20
V – 0,40

C – 0,40
Si – 1,00
Cr – 5,30
Mo – 1,40
V – 1,00

C – 0,56
Cr – 1,10
Mo – 0,50
Ni – 1,70
V – 0,10

2

~ 1080

Nástrojová ocel
ocel s nízkou korozí, dodávaná kalená na 280-325 HB.
Používá se na rámy forem nebo vložky pro chemicky
agresivní plasty.
Další kalení se nedoporučuje.
Tool steel
low corrosion steel, delivered hardened to 280-325 HB. Used for mold
frames or inserts for chemically-aggressive plastics. Additional hardening
not recommended.

Nástrojová ocel
vysoce legovaná, vhodná pro práci za tepla. Dodavá se ve
změkčením stavu. Vytvrzuje se na tvrdost přibližně 54 HRC.
Používá se pro desky a formovací vložky pro vstřikovací formy
a tlakové kovy (Al, Mg, Zn).

~ 780

~ 780

~ 850

Tool steel
CrMoV-based high alloy hot-working tool steel with good hot strength,
temper resistance and high hot toughness. Standard material for hot
working moulds and light metal die casting dies. Delivered soft, can
be through-hardened up to 54 HRC.

Nástrojová ocel
ocel odolná vůči opořebení při vysokým teplotám. Dodává
se v měkkém stavu, lze prokalit až na 56 HRC. Vynikající tepelná
vodivost a obrobitelnost. Vhodný pro leštění a gravírování.
Je možné aplikace povlaků PVD nebo PA / CVD. Používá se
pro vstřikovací formy a formy pro tlakové lití za tepla.
Tool steel
high temperature resistant steel. Delivered soft, can be through-hardened
up to 56 HRC. Excellent thermal conductivity and machinability. Suitable
for polishing and photo-engraving. PVD or PA/CVD coating possible.
Used for hot work injection moulds and die casting dies.

Nástrojová ocel
vysoce legovaná ocel za tepla. Dodává se v měkkém stavu,
lze ho prokalit až na 43 HRC. Díky vysoké odolnosti při
popouštění a rázové pevnosti je vhodný pro kování za tepla
nebo pro vytlačovací nástroje.
Tool steel
high alloy hot work steel. Delivered soft, can be through-hardened up
to 43 HRC. With its high tempering resistance and impact strength
it is suitable for hot forging or extrusion in die casting tools.
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Typ oceli

Chemické složení

Pevnost

Charakteristika

Steel type

Chemical composition

Tensile strength

General information

[%]

[N/mm ]

2714HH

(56NiCrMoV7)

7022

(AIZn5Mg3Cu)

7075

(AIZn5,5MgCu)

C – 0,56
Cr – 1,10
Mo – 0,50
Ni – 1,70
V – 0,10

Cu – 0,80
Si – 0,50
Fe – 0,50
Mn – 0,30
Mg – 3,10
Cr – 0,20
Zn – 4,80
Ti – 0,20

Cu – 1,60
Si – 0,40
Fe – 0,50
Mn – 0,30
Mg – 2,50
Cr – 0,23
Zn – 5,60
Ti – 0,20

2

~ 1360

~ 550

Nástrojová ocel
dodáváno s tvrdostí 355-400 HB. Charakteristiky
podobné jako u oceli 1.2714.
Další kalení se nedoporučuje.
Tool steel
delivered with hardness of 355-400 HB. Characteristics similar to 1.2714
steel. Additional hardening not recommended.

Tvrzená hliníková slitina
vyniká vysokou pevností podobnou konstrukčním ocelím,
má vynikající tepelnou vodivost. Má velmi dobré schopnosti
obrábění a elektroeroze EDM. Nabízí tvrdost 160-170 HB
bez ohledu na tloušťku plechu.
Hardened aluminium alloy
high strength properties similar to structural steels, excellent thermal
conductivity. Very good machining and EDM abilities. Offers hardness
of 160-170 HB regardless of plate thickness.

Tvrzená hliníková slitina
vlastnosti podobné slitině 7022. Max. Tvrdost 130-160 HB,
s rostoucí tloušťkou desky tvrdost klesá.

~ 540

Hardened aluminium alloy
characteristics similar to 7022 alloy. Max hardness of 130-160 HB,
decreases as plate thickness increases.
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Uvolnění pnutí materiálu
Material stress relieving

Ocel ze západní Evropy, uvolnění
pnutí (po řezání) přímo u nás
v Proplastice zaručuje velmi
vysokou kvalitu.
Steel from Western Europe, stress relieved
(after cutting) in house by FCPK Bytów
guarantees high quality

Max. 1700x2000x4000mm

Schéma procesu uvolnění
pnutí materiálu
Original stress relieving process example

Teoretický graf procesu uvolnění pnutí

T [oC]

Theoretical stress relieving process graph

600 oC

200 oC

3h

zahřívání
heating

1.8

1 h na každých 25 mm tloušťky desky
1h for each 25mm of plate thickness

vyhřívání
soaking

16h

čas [h]
time [h]

postupné chladnutí
slow cooling
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