
1.8515      
31CrMo12 

25H3M 

1.8515 | 31CrMo12 | 25H3M — stal do azotowania 

krótki opis 

1.8515 to stal do azotowania, która nadaje się do wyższego azotowania. Gatunek ten najczęściej jest wy-
korzystywany w branży samochodowej i maszynowej, przede wszystkim, gdy cel zastosowania wymaga po-
wierzchni, która będzie bardzo odporna na ścieranie. 

analiza chemiczna 

 C Si Mn P S Cr Mo 

min. 0,28 - 0,40 - - 2,80 0,3 

max. 0,35 0,40 0,70 0,025 0,035 3,30 0,50 

właściwości 

obszary wykorzystania 

Stal 31CrMo12 znajduje zastosowanie w ogólnej budowie maszyn oraz branży samochodowej, a także technice 
wytłaczania.  

DIN EN 10085 1.8515 

31CrMo12 

PL 25H3M 

SS 2240 

B.S. BS 722M24 

AFNOR  30CD12 

zastosowanie 

Zazwyczaj gatunek ten jest używany na wytłaczarki, cylindry, zębatki, ale także korbowody i inne 
części konstrukcyjne o dosyć dużym przekroju. 

spawalność nie spawalny 

skrawalność dobra    

wiązkość dobra 

odporność na korozję niska 

odporność na zużycie bardzo dobra  

właściwości fizyczne 

Gęstość w kg/dm³ 7,73 

Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m  0,19 

Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210 

Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 42 

Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430 

obróbka 

azotowanie jest możliwe 

obróbka skrawaniem jest możliwa 

międzynarodowe oznaczenia 



Re A  KV Rm  

Granica plastczności Wydłużenie 

przy zerwaniu 

Udarność z 

karbem 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Twardość 

min.  675 N/mm2 min. 10 %  min. 25 J  880-1180 N/mm2  276-339 HB 

cechy szczególne 

Chcieliby Państwo zapytać o konkretny wymiar w gatunku 1.8515? Nie ma problemu.  

Nasi kompetentni pracownicy chętnie Państwu pomogą. 
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Uwaga: dane zawarte w powyższej karcie charakterystyki służą opisowi, odpowiedzialność jest 
wykluczona! 

możliwości dostaw 

Stal 1.8515 przycinamy piłą dokładnie na wskazany wymiar.   

zapytania ofertowe 

Najwyższej jakości gatunek 1.8515 magazynujemy w stanie ulepszonym cieplnie, badany  
ultradźwiękami. Stopień przekucia wynosi min. 3,5. 

właściwości mechaniczne w 
temp. pokojowej (próba 
wzdłużna) materiał kuty 

1.8515      
31CrMo12 

25H3M 

obróbka na gorąco 

Obróbka na gorąco jest możliwa w temperaturach 1100°C – 900°C. (np. kucie)  

obróbka cieplna 

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.8515 jest wyżarzany zmiękczany w temp. 650°C - 700°C. 
Później następuje powolne schładzanie. Maksymalna uzyskana twardość to wg. skali Brinella 248 HB.  

Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 870°C - 930°C, następnie jest studzony w oleju. 

Odpuszczanie:  Do odpuszczania konieczne są temperatury 580°C -700°C . 

Azotowanie: Materiał 1.8515 jest azotowany w temp. 480°C - 570°C. 


