
Kimyasal analizi:
(Ortalama analiz %)

Çeliğin özellikleri:

Kullanım alanları:

Teslimat durumu:

Fiziksel özellikleri:

Isıl genleşme katsayısı

Isıl iletkenlik

Isıl işlemi:
Yumuşak tavlama

Gerilim giderme tavı

Sertleştirme

Sadece nötr atmosferde tavlama yapılır.

Menevişleme
eğrisi

fırın

fırın

Yağ, basınçlı gaz (N ),2

hava veya sıcak banyo

Sıcaklık Soğutma Sertlik

Sıcaklık Soğutma

Sıcaklık Soğutma Menevişleme

Yumuşak tavlı 280 HB

Toz metalurjisi ürünü, Dörrenberg patentli bir çeliktir. 
Karbürler çok üniform olarak dağılmıştır. Yüksek 
vanadyum içerdiğinden dolayı, yüksek aşınma dayanımı 
vardır. Bilinen klasik yüksek hız çeliklerinden daha iyi 
esnekliğe sahiptir. Taşlamaya çok uygundur. Bu özellikleri 
nedeniyle çok geniş kullanım alanı vardır. Isıl işlem 
sırasında çarpılma en az seviyededir. PMD23’e göre 
karbür miktarı biraz daha fazladır.

Kesici Takımlar: Azdırma frezeleri, matkaplar, raybalar, 
özellikle imalatı zor olan azdırmalarda hassas bıçaklarda, 
profil takımlarında, genel olarak 1.3343 hız çeliği yerine 
kullanılabilir.
Soğuk Çalışan Takımlar: % 13 Cr içerikli hava çelikleri 
olarak bilinen çeliklerin yerine kullanılmaya başlanmıştır. 
Yüksek tokluğu ve aşınma dayanımı sebebiyle hassas 
kesme kalıpları ve zımbalarında, kabartma zımbalarında, 
soğuk şekil veren merdanelerde de kullanılır.
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Özel Çelik

•

•

•



Ostenizasyon sıcaklığı

Sürekli Soğuma Dönüşüm Diagramı (CCT)

Tüm teknik bilgiler referans olarak verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için Sağlam Metal'i arayınız.

MenevişlemeSertleştirmeGerilim giderme tavı

(PMD M4) Isıl İşlem Basamakları
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OOstenizasyon Sıcaklığı 1180 C
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fırında
yavaş soğuma

sertleştirme sıcaklığı

soğutma
yağı, hava,

basınçlı 
gaz (N )2

2. ön ısıtma
kademesi

3. ön ısıtma
kademesi

1. ön ısıtma
kademesi

dengeleme
1 s / 100 mm

sıcak banyo

1.meneviş 1 s / 20 mm
en az 2 saat

2.meneviş 1s / 20 mm
en az 2 saat

3.meneviş 1s / 20 mm
en az 2 saat

menevişlemeden sonra
sertlik

Meneviş
sıcaklığı

OPMD M4, 540-560 C'de en az 3 defa menevişlenmelidir.

Ostenizasyon sıcaklığına bağlı olarak, 
en az 3 defa menevişlemeye göre referans sertlik değerleri
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