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Špeciálne zliatiny pre spracovanie plastov 

CHARAKTERISTIKA

Vysokopevn˘ beríliov˘ bronz pre vstrekovacie formy s 
vlastnosÈami:
• excelentná tepelná vodivosÈ
• dobrá odolnosÈ proti korózii
• dobrá le‰titeºnosÈ
• dobrá odolnosÈ proti opotrebovaniu
• vysoká pevnosÈ a tvrdosÈ
• dobrá odolnosÈ proti nalepovaniu
• dobrá opracovateºnosÈ trieskov˘m opracovaním
• excelentná opraviteºnosÈ naváraním

Tepelná vodivosÈ Uddeholm Coolmould HH je 3-5x     
vy‰‰ia ako beÏnej nástrojovej ocele, pouÏitie pre jadrá 
alebo tvarové ãasti:
• umoÏní efektívny odvod tepla z celej tvarovej dutiny
• odstraÀuje problém s deformáciou v˘lisku z dôvodu

miestnych akumulácii tepla vo forme
• umoÏní v˘znamne skrátiÈ pracovn˘ cyklus aj v prípa-

doch, keì sa pouÏije v kombinácii s oceºov˘m tvárni-
kom / tvárnicou ako vloÏka alebo jadro v problematic-
k˘ch miestach z hºadiska odvodu tepla

VLASTNOSTI
TEPELNÁ VODIVOSË
Porovanie rôznych nástrojov˘ch materiálov pouÏívan˘ch
pre vstrekovanie plastov z hºadiska pevnosti a tepelnej vo-
divosti

MEDZA KLZU V TLAKU A PEVNOSË V ËAHU
Testované hodnoty sú pribliÏné

POUŽITIE

Uddeholm Coolmould HH je vhodné pouÏiÈ tam,
kde sa vyÏaduje kombinácia vysokej tepelnej vodivosti,
odolnosti proti korózii a dobrej le‰titeºnosti.

•  âasti vyfukovacích foriem: krúÏky hrdiel flia‰,
vloÏky na rukoväte

• Vstrekovacie formy: tvárniky, tvárnice, vloÏky, jadrá
• Vstrekovacie d˘zy a rozdelovaãe systémov
   horúcich vtokov

Kon‰trukãné dielce, vyrábané z Coolmould HH je
moÏné:

• elektroerozívne obrábaÈ
• brúsiÈ a le‰tiÈ
• povlakovaÈ PVD
• tvrdochrómovaÈ
• niklovaÈ
• vykonávaÈ opravné návary

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE

POZOR! Uddeholm Coolmould HH obsahuje 2% berília, 
ktor˘ u urãitého percenta populácie pri zv˘‰enej 
koncentrácii môÏe spôsobiÈ alergickú reakciu.
Preto je potrebné zabrániÈ úniku prachov˘ch ãiastoãiek do
miestnosti pri trieskovom opracovaní, brúsení a le‰tení 
pouÏitím vhodnej kvapaliny a zabrániÈ koncentrácii a 
vdychovaniu pár pri zváraní a elektroerozívnom obrábaní 
intenzívnym odsávaním alebo vetraním!

Uddeholm Coolmould HH 
·tandardn˘ rozmerov˘ sortiment

Typické chemic.  Be Co+Ni Cu
zloÏenie % 1,9 0,25 zvy‰ok
Normy ·pecialita
Stav pri dodaní HH- High Hard 40 HRC

Testovacia teplota 20 °C
PevnosÈ v Èahu, Rm v N/mm2 1280
Medza klzu v tlaku, Rc0,2 v N/mm2 1070
Pomerné predæÏenie % 6

Tepelná vodivosÈ v W/m°C

PevnosÈ v Èahu N/mm2
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