
MODERNÍ OCEL PRO FORMY NA PLASTY

2x přetavená  zušlechtěná na 40 HRC 

Tato ocel umožňuje dosáhnout 
celkového snížení nákladů na 
výrobu a práci formy, při lepší 
korozivzdorností  a excelentní 

zrcadlové leštitelnosti

Katalog
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Vlastnosti CENA-V CENA1 1.2738 1.2311/1.2312

Trvanlivost
Tvrdost (HRC) 35-41 37-42 37-43 29-33

Houževnatost A C D A

Korozivzdornost A A D D

Zrcadlová leštitelnost A A A D

Svařitelnost A B D A

Tepelná vodivost B C B A

Obrobitelnost
Frézování B B B A

Vrtání C C B A

Použití Běžně používaná ocel Zlepšení vlastností Znázornění

Světlomety 1.2738 (40 HRC) • Leštitelnost

• Korozivzdornost

• Možnost použít pro
velkofromátové formy

Vybavení
Koupelen

1.2738 (40 HRC) • Leštitelnost

• Korozivzdornost

• Možnost použít pro
velkofromátové formy

Domácí 
spotřebiče

CENA1

(40 HRC) 

• Leštitelnost

• Korozivzdornost

• vvysokorychlostní lisování za
tepla

1.2738 (40 HRC) • Leštitelnost

• Houževnatost

U této oceli se dosahuje celkového snížení nákladů díky lepší 
korozivzdorností  a excelentní zrcadlové leštitelnosti

Ocel CENA-V  byla vytvořena pro výrobu forem na plasty a 
nástrojů pro práci za tepla . Její vlastnosti umožňují snižit 
náklady a zabraňují vznikům problémů během výroby 
forem a nástrojů.

excelentí “A”←→ nejhorší“D”

■ Porovnání vlastností

■ Korozivzdornost a zrcadlová leštitelnost ■ Houževnatost a tepelná vodivost

■ Příklady použití
Formy z této oceli nahrazují konvenční oceli v následujících příkladech použití

Přispívá k produktivitě a celkovému snížení nákladů 
*Porovnání s 1.2738

Možnost nitridaceDobrá zpracovatelnost 
textur

Výborná zrcadlová 
leštitelnostKorozivzdornost

Dobrá svařitelnostDobrá tepelná 
vodivost

Výhody 
CENA V

MODERNÍ OCEL PRO FORMY NA PLASTY

Domácí 
spotřebiče
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Zkušební kus

3.5% 

slaná voda

1 10 100 1000

1.2083  49  HRC
(350°C Popuštění)

neprasklo
CENA1

CENA-V
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Odolnost proti koroznímu praskání při napětí

Korozivzdornost leštěného
povrchu (krok 1)
Leštěno smirkovým papírem 8000 
Teplota: 24-26 °C 
Vlhkost: 39-41 % RH. 3 hodiny výdrž.

Korozivzdornost leštěného
povrchu (krok 2)
Leštěno diamantovým abrazivem
1. 6 μm monokrystal
2. 3 μm polykrystal

Hodnocení 
výsledků

po 8 min.
 leštění

CENA-V

Vyleštěno
diamantem

(po 8 min. leštění)

CENA 1

1.2738

Nevyleštěno
diamantem :

nutno
přeleštit
smirkem

(po13 min.
leštění)

CENA-V má vysokou houževnatost a dobrou odolnost 
proti trhlinám, což  ji poskytuje i dobrou svařitelnost.

CENA-V představuje vhodnou volbu na formy 
pro potravinářský průmysl díky korozivzdornosti 

CENA-V je jednoduše leštitelná a má 
lesklý povrch po leštění.

CENA-V je méně náchylná k zanesení 
vodních chladicích otvorů.

CENA-V je vhodná  pro exportované 
formy díky její korozní odolnosti.

Čištění napouštěcích kanálu je jednoduší 
díky odolnosti proti korozi.

Proces povrchového texturování může být proveden 
snáze s CENA-V díky její odolonosti proti korozi.

Odolnost CENA-V vůči korozi umožňuje použití 
menšího množství antikorozního oleje.

CENA-V má dobrou odolnost proti korozi a 
je vhodná pro drátořez

Vysoká houževnatost CENA-V má za následek 
menší lámavost slabých žeber během obrábění.

CENA-V může být použita ve stavu nitridovaném 
kdy dosahuje přes 1000HV.

CENA-V formy mohou být vyráběny v prostředí s 
větší náchylností ke korozi

Houževnatost……………………………………p .9

Korozní odolnost  …………………………… p. 5

Zpracovatelnost textur… ………………… p. 6

Korozní odolnost…………………………… p. 5

Korozní odolnost…………………………… p. 5

Korozní odolnost …………………………… p. 5

Korozní odolnost …………………………… p. 5

Korozní odolnost   …………………………… p. 5

Korozní odolnost…………………………… p. 5

Houževnatost……………………………………p. 9

Texturovatelnost………………………… p. 6

CENA-V poskytuje rovnoměrnou texturu 
povrchu s dobrou odolností proti korozi.

Houževnatost……………………………………p. 9

Korozní odolnost … …………………………… p. 5

CENA-V je vhodná pro výrobu velkých forem, 
protože jsou k dispozici velké bloky

Příklady použití………………… ……… …p. 3

CENA-V ve srovnání s konvenční zušlechtěnou1.2738 má zlepšenou korozivzdornost.

CENA-V má zlepšenou odolnost proti koroznímu praskání v napětí ve 
srovnání zušlechtnou 1.2083.

nastala bodová koroze Z bodové koroze vznikly trhliny

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Výrobci nástrojů pro tváření za tepla

Výrobci forem

Zpětná vazba od uživatelů CENA-V

Snímky porovnání leštěných povrchů

Způsob zkoušení

Test konstantním zatížením pro korozní praskání v napětí

Korozní odolnost

Vyleštěno
diamantem

(po 8 min. leštění)
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CENA-V CENA1 1.2738

Leštění 
3μm 
diamantem

(8000)
B. Zatížení při leštění by mělo být co nejmenší.
C. Předběžný lesk by měl být prováděn opatrně.
D. Při každém přerušení práce musí být provedena měření koroze

Škrábance vzniklé při 
nadměrném zatížení

Rýhy a díry vzniklé 
neoptarným leštěním

Dutina vzniklá 
špatnou kontrolou

Leštění diamantovou směsí Leštění oxidem hlinitým 
- výsledek není dobrý

Leštění oxidem 
chromitým -výsledek 
není dobrý

A

B C D

Texturování

Zrcadlová leštitelnost

■ Leštění olejovým brusným kamenem (použijte olejové chladivo)
#400→#600→#1000→#1500→#3000

■ Leštění povlakovaným abrazivem  (Suchý proces)
#1500→#2000→#2500

■ Finální leštění diamantovou pastou
■ #1500 (9 μm)→#3000 (6 μm)→#8000 (3 μm)

Při přechodu na vyšší stupeň leštění je třeba zkontrolovat jestli nezůstavají škrábance ve směru leštění

Zkontrolujte škrábance nasvícením leštěného povrchu prohlédněte v několika směrech.

Při přechodu na vyšší stupeň odstraňte, umyjte povrch aby jste odstranili zbytky abrasiva

Bod 4     Pokud používáte olejový brousek, aplikujte dostatečné množství oleje, aby se zabránilo poškrábání.

Bod 5     Při použiti smirku, leštit 10-15 krát najednou, aby se zabránilo pomerančové kůře nebo ucpání.

Bod  6   Leštění diamantovou směsí musí být provedeno v krátkých intervalech. Nadměrné leštění může způsobit díry 

nebo pomerančovou kůru 

Bod  7   Pro maximální schopnost leštění použijte diamantovou sloučeninu nad oxidem hlinitým a oxidem chromovým.

 Bod 8     Chraňte kov před korozí během dlouhého přerušení v půběhu leštění.

Poznámky:

A. Výhoda diamantové směsi namísto oxidu hlinitého a oxidu chromitého.

leštění

[ Ukázky textur ]
Povrch slupky hrušky Vzor zrnité kůže

Vzor uhlíkových vlákenTečkovaný vzor

2 mm 2 mm 2 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

CENA-V má homogenní mikrostrukturu poskytující dobrou texturovatelnost povrchu

CENA-V má minimální obsah vměstků což přináší excelentní zrcadlovou leštitelnost

Příklady snímků srovnávající leštěný povrch

<Pozor>
Zrcadlově leštěné povrchy nad # 5000 budou silně záviset nadovednosti 
pracovníků. Kvalita zrcadlového povrchu může být zhoršena technologií leštění.

Klíčové body leštění
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CENA-V
37 HRC

CENA1
40 HRC

1.2738 40 HRC

Podmínky svařování Proces svařování

●TIG Svařování
Tyč　　　　　　Proud
φ2.4 ･･････････80–160 A

φ3.2 ･････････110–200 A

Průtok 10–15 ℓ/min

Předehřátí
150–300°C

Dohřev
150–300°C

Cool Slowly

Chlazení vzduchem

Svaření
450°C–520°C

Snížení zbytkového pnutí
Podmínky testování 
Suspenze: Al2O3 (d=346 μm)1,000 g

H2O 700 cc

Rychlost 870 otáček za min
trvání: 20 h

[ Podmínky testování]
Použitý materiál 1.7262 
Rychost tření 0.79 m/s 
Zatížení 67 N

Třecí vzdálenost 400 m

Testovaný kus
Suspenze

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

  1.2738 konvenční ocel

CENA-V
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■Profil tvrdosti nitridovaného průřezu

Test opotřebení v suspenzi Ohgoshiho test opotřebení

Nitridovaný povrch

200 μm

CENA-V je odolnější vůči korozi 
z vyztužené pryskyřice.

CENA-V je více odolná proti oteru
způsobeného kluzným třením.

Testovaný kus

Použitý materiál

Nitridování

Nitridování může zvýšit tvrdost  povrchu až na 1000 HV,  což je užitečné při adhezním zatěžování.

Houževnatost

Vysoká rázová houževnatost ve srovnání s konvenční 1.2738 

Pevnost
CENA-V  má při stejné pevnosti vysoké procentuální prodloužení a vyšší 
zúžení ve srovnání s 1.2738

Svařitelnost

Vysoká houževnatost zlepšuje odolnost proti prasklinám při navařování.

Odolnost proti opotřebení

I při nižší tvrdosti než je 1.2738, má stejnou nebo vyšší odolnost proti opotřebení

Vzdálenost od povrchu (mm)

<Pozor> Doporučená nitridační teplota je 520 °C nebo méně.

<Pozor>     ・U elektrody se doporučujemateriál podobného chemického složení jako má forma.
・Předehřev a žíháníj se doporučuje k ochraně před praskáním forem. 
・Doporučuje se žíhání na odstranění pnutí aby se zabránilo 
nerovnoměrnému leštění a texturování.
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CENA-V 1.2738

Material

koeficient teplotní roztažnosti (x10-6/˚C) tepelná vodivost W/(m･K) Youngův 
modul

(GPa)100˚C 200˚C 20˚C (RT) 100˚C 200˚C

CENA-V 10.6 11.5 31.2 33.6 34.7 208

CENA 1 10.8 11.5 20.5 22.9 25.9 205

1.2738 12.5 12.8 28.5 32.6 36.4 200
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Bod vylomení

O
po

tře
be

ní
 (m

m
)

Délka řezu (mm)

CENA-V

1.2738 konvenční ocel

50 100 150 200 250 300

ot
ěr

 (m
m

)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Délka řezu (m)

CENA-V

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0 1000

ot
ěr

 (m
m

)

500

Počet vrtaných otvorů

CENA-V

1.2738

prům.

Doporučení podmínky

otáčky
(min-1)

posuv mm/min) řezná 
rychlost
(m/min)

posuv
(mm/rev)

průchozí neprůchozí 

φ 6.0 1,060 7 10.6 20 0.01

φ 8.0 1,000 7 10.0 25 0.01

φ10.0 950 10 14.0 30 0.015

φ14.0 680 7 10.2 30 0.015

φ18.0 530 7 10.6 30 0.020

φ 20.0 560 10 14.0 35 0.025

φ 22.0 500 8 12.5 35 0.025

prům. otáčky
(min-1)

posuv
(mm/min)

řezná
rychlost
(m/min)

posuv
(mm/rev)

φ 4.0 800 40 12 0.050

φ 6.0 530 30 10 0.056

φ 8.0 400 32 10 0.080

φ10.0 320 26 10 0.080

φ12.0 270 22 10 0.080

φ15.0 210 21 10 0.100

φ 20.0 160 19 10 0.119

φ 30.0 110 16 10 0.145

Nástroj ASRT5063R-4 (Mitsubishi Hitachi Tool Eng.)

Upnutí WDNT140520 JP4120

rozměr Φ63 mm, 4-břitá

Řezné podmínky

・Otáčky vřetene n = 600 m/min-1
・Řezná rychlost: Vc = 118 m/min
・Posuv: Vf = 4800 mm/min
・Posuv na zub fz = 2.0 mm/t
・Výška řezu: ap = 0.85 mm
・Délka přesahu: 100 mm
・Řezné prostředí Vzduch

Nástroj - Karbidová kuželová kopírovací fréza (R5×2 břity)  

Řezné podmínky 
・Otáčky  n = 10,000 min-1

・Posuv Vf = 2,000 mm/min

・Výška řezu: ap = 1.0 mm

・Šířka řezu: ae = 1.0 mm

・Řezné prostředí Vzduch

CENA-V 1.2738

[Nás t ro j ]  05WHNSB0450-TH (karbidový vrták) 
(Mitsubishi Hitachi Tool Eng.) 

(Φ4.5 mm, délka břitu 47 mm)

Hloubka  H = 22 mm 

[ Rozměr] Φ63 mm, 4břitý 

[ Řezné podmínky]

・otáčky n = 4250 m/min-1

・řezná rychlost Vc = 60 m/min

・posuv Vf = 510 mm/min

・posuv na zub fz = 0.12 mm/rev

・emulzní olej

Material: JIS-SKH51Material: Běžný dělový karbidový vrták

Na průsečíku díry snižte rychlost na polovinu, aby se předešlo 
poškození třísky

v případě, že hloubka díry (otvoru) přesáhne 5D, proveďte 
postupné vrtání. 
Je doporučeno větší množství řezné kapialiny.

Doporučené řezné 
podmínky

Obrobitelnost
Frézování Obrobitelnost frézováním s vysokým posuvem je lepší než u  

1.2738

Dokončovací operace  Finální obrábění  karbidovou dokončovací frézou je srovnatelné s konvenční 1.2738
Opotřebení hran kuželové kopírovací frézy je stejné nebo horší než u konvenčního 1.2738.

Vrtání Opotřebení nástroje je horší než u 1.2738

Fyzikální vlastnosti

CENA-V má vysokou tepelnou vodivost ve srovnání s 1.2738

<Pozor>
Změna podmínek může nastat v závislosti na tvaru a velikosti otvoru. Před dokončením se 
doporučuje zpracování reliéfu .

Dělení třísek může být horší díky vysoké houževnatosti
Vrtání otvorů se doporučuje na 70-85% výkonu než je u 1.2738

■ Srovnání opotřebení: po 1000 opakování

■ Dělový vrták ■ vrták z HSS




