
Toolox  44 rundstång

Allmän produktbeskrivning
Färdighärdat, precist, förutsägbart stål, nu som rundstång
 
Toolox  44 rundstänger är färdigbehandlade seghärdade verktygsstål som är klara att använda. De finns i många olika diametrar, stora och små.
 
Lämpar sig för bearbetningstillämpningar i verktygshållare och olika typer av axlar och rullar, och diametermått är också en bättre lösning för runda delar i
gjutformar och matriser för gjutning av aluminiumformar.
 

Dimensionsintervall
Toolox  44 rundstång finns i 21.0 - 141.0 mm diameter. Andra dimensioner kan finnas på förfrågan.
 

Mekaniska egenskaper
Diameter (mm) Hårdhet 

(HBW)

21.0 - 282.0 410 - 475

 Stångens hårdhet mäts på en frästyta med inskärningar placerade som slagprov enligt EN 10 083. Stångens hårdhet mäts på en fräst yta med inskärningar placerade som slagprov enligt EN 10
083.

Slagseghet
Diameter (mm) Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,

Charpy V 10x10 mm 

21.0 - 141.0 18 J / 20 °C

142.0 - 282.0 11 J / 20 °C

 Slagprovning enligt EN 10 083, EN ISO 148.

 
 
 
Ultraljudsprovning
Inspektion med ultraljud utförs enligt: EN 10 308 med extra krav enligt specifikationen SSAB V6. 
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Toleranser
Toleranser för Toolox  rundstänger är enligt EN 10 060.
 
Mer information om dimensioner och toleranser finns i Toolox  dimensionsprogram: Toolox  engineering & tool steel dimensional program bars och i
broschyren Toolox  Guarantees som finns tillgängliga på www.ssab.com eller www.toolox.com.
 

Leveranstillstånd
Seghärdatvid en minimitemperatur på 590 °C.
Vid leverans ifrån SSAB så uppfyller rundstängerna följande specifikationer:
 

fria från glödskal
icke reparationssvetsade

 
Mer information angående leveranskraven finns i SSABs broschyr Toolox  Guarantees eller på www.toolox.com.
 

Tillverkning och andra rekommendationer
Toolox  är inte avsett för vidare värmebehandling. Om Toolox  värms upp över 590 °C efter leverans från SSAB ges inga garantier för stålets egenskaper.
 
Nitrering eller beläggning av ytan kan utföras om temperaturen är under 590 °C.
 
Det är viktigt att vidta lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Vid Slipning, speciellt av
primerbelagd plåt, kan damm producera med hög partikelhalt. 
 
Svetsning, bockning och maskinbearbetning
För information om svetsning och tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.
 

Kontakt information
www.ssab.com/contact
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Vid skillnader mellan språkversioner är det den engelskspråkiga versionen som har företräde. Mindre ändringar och uppdateringar av dokumenten kan
ske. Hämta den senaste versionen på www.ssab.com

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite är varumärken som tillhör SSAB-koncernen.
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