
UDDEHOLM VANADIS 8 Ocele pre prácu za studena

CHARAKTERISTIKA POUŽITIE

Cr - Mo - V vysokovýkonná nástrojová oceľ , vyrábaná práš- Uddeholm VANADIS 8 je špeciálne vhodný pre aplikácie

kovou metalurgiou s charakteristickými vlastnosťami: kde je problémom abrazívny typ opotrebovania. Je 

• excelentná odolnosť proti abrazívnemu  vhodnou alternatívou pre spekané karbidy alebo rýchlorezné 
aj adhéznemu typu opotrebovania ocele v prípade, že tieto majú tendenciu k vyštiepeniu strižnej 

• vysoká pevnosť v tlaku, 64 HRC hrany alebo vzniku trhlín.

• veľmi dobrá prekaliteľnosť 

• veľmi dobrá stabilita rozmerov pri kalení   TYPICKÉ PRÍKLADY POUŽITIA

• dobrá húževnatosť a plasticita • strihanie a presné strihanie

• dobrá odolnosť proti popúšťaniu • tvárnenie za studena

• vhodnosť pre povrchové úpravy ( PVD a CVD ) • strihanie elektroplechov a tesnení

• lisovanie práškov

Typ.chemické zloženie C Si Mn Cr Mo V • hlboké ťahanie

% 2,3 0,4 0,4 4,8 3,6 8,0 • nože pre strihanie papiera a fólií

Normy Špeciálna akosť • nože granulátorov
Stav pri dodaní Žíhaná na mäkko    ≤ 270 HB • vreteno extrúdera

VLASTNOSTI

KRITICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

PLASTICITA

PRE ŽIVOTNOSŤ NÁSTROJA Razová skúška, na bezvrubovej vzorke, CR2 (smer hrúbky)

• správna pracovná tvrdosť    

• vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
• vysoká odolnosť proti vyštiepeniu strižných hrán

Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu je u konvenčne vyrába- 

ných nástrojových ocelí, ako napríklad 1.2379, zabezpečená 

prítomnosťou veľkých ostrohranných karbidov prevažne Cr obr Tool steel facts, vanadis 8, str3, vľavo hore

typu. Tieto sú usporiadané do typickej riadkovitej štruktúry, 

ktorá limituje odolnosť materiálu proti únavovému zaťaženiu. 

Prášková metalurgia umožňuje vytvorenie štruktúry s väč- 

ším podielom rozmerovo menších karbidov globulárneho 

tvaru, tvrdších typov Mo a V, rovnomerne rozložených. 

Profil vlastností ocele Uddeholm VANADIS 8 je  

charakteristický veľmi vysokou odolnosťou proti abrazívnemu

opotrebovaniu (podstane vyššou ako  ktorákoľvek konvenčne OBRÁBATEĽNOSŤ

vyrábaná oceľ), a relatívne vysokou stabilitou strižnej hrany.  Porovnanie reznej rýchlosti Vanadis 10, Vanadis 6, Vanadis 8

PRE VÝROBU NÁSTROJA

• opracovateľnosť

• tepelné spracovanie

• rozmerová stabilita počas tepelného spracovania

obr Tool steel facts, vanadis8, str4, vľavo v strede
Cyklus tepelného spracovania Uddeholm VANADIS 8  

je podobný konvenčným nástrojovým oceliam, čo 

nepredstavuje v tomto ohľade zvýšené náklady.

Rozmerová stabilita pri tepelnom spracovaní je oveľa 

lepšia ako u konvenčne vyrábaných vysokolegovaných 

nástrojových ocelí, t.j. Uddeholm VANADIS 8 je veľmi 

vhodným substrátom pre CVD povlakovanie. 



Ocele pre prácu za studena    UDDEHOLM VANADIS 8

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Popúšťací diagram

Kalený a popustený na 62 HRC

 

TEPELNÉ SPRACOVANIE

ŽÍHANIE NA ODSTRÁNENIE VNÚTORNÝCH NAPATÍ
Po hrubom opracovaní nástroj zohriať na 650°C 

v celom priereze a držať na tejto teplote 2 hodiny. 

Ochladzovať pomaly v peci do 500°C a potom voľne 

na vzduchu.

KALENIE

Predohrevy: 600-650°C; 850-900°C
Kaliaca teplota: 1020-1180°C, 

Výdrž na kaliacej teplote : 30 min do 1100°C, 15 min

pre teploty vyššie ako 1100°C 

Výdrž = čas na kaliacej teplote po vyrovnaní teplôt 

povrch- jadro. Chrániť povrch nástroja počas kalenia 

pred oduhličením a oxidáciou !

KALIACE MÉDIUM

• Dostatočný pretlak a dostatočná rýchlosť 

prúdenia chladiaceho plynu

Pozor: popúšťať ihneď po dosiahnutí 50-70°C 

z kaliacej teploty

POPÚŠŤANIE

Popúšťaciu teplotu voliť podľa požadovanej výslednej 

tvrdosti z popúšťacieho diagramu. Popúšťať najmenej

tri krát s medziochladením na 25°C.   
Najnižšia odporúčaná popúšťacia teplota je 540°C.  Postupový nástroj

 



UDDEHOLM VANADIS 8 Ocele pre prácu za studena

ARA Diagram, kaliaca teplota 1020°C / 30min

Uddeholm VANADIS 8 - Štandardný rozmerový sortiment 

Ploché tyče
Tolerancia 2.0 Žíhané na mäkko, neopracované o Kruhové tyče
Tolerancia 2.1 Žíhané na mäkko, opracované n Tolerancia 0.1 Žíhané na mäkko, opracované l
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Poznámka: Výrobca si vyhradzuje právo zmeny v štandartnom skladovom sortimente !


