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Groep 
W 32 

Komit6 van standaarden, 
maten en meetapparaten 
bij de Raad van Minis
ters van de Unie der 
Socialistische Sowjet
Republieken. 

(Snelsnijdend gereedschapsstaal) 
Soorten 

Tool high speed steel 
Marks 

1. Deze norm omvat snelstaalsoorten die toegepast worden voor de ver
vaardiging van sn-ijdende gereedschappen van grote produktiekapaciteit, 
met hoge slijtyeerstand om de snijdende eigenschappen te behougen tijdena 
de verhitting tot een temperatuur bij benadering van 600 a 700 C tijdens 
het werk, en voor andere speciale doeleinden. 

2. Het snelstaal kan men in de volgende soorten indelen: 
P18; P9; P9~5; P14;4; P18~2; P9K5; P9K10; P10K5~5 en P18K5¢2 (~ = F)1 

3. De chemische samenstelling van het staal moet in overeenstemmingzijn 
met de normen, aangegeven in tabel 1. 

De aanduiding van de staalsoorten wordt opgebouwd uit letters en 
cijfers: de letter "P" betekent dat het staal betrekking heaft op de 
groep Itsnelsnijdend" en het eerstvolgende cijfer achter de letter "P" 
geeft het gemiddelde gehalte wolfraam in het staal in procenten aan. 
Het gemiddelde gehalte vanadium in het staal in procenten wordt aangege
ven door het cijfer, geplaatst achter de letter tI~". dat van het kobalt 
door het eerstvolgende cijfer achter de letter "K". 

Opmerking. 

Het.gemiddelde gehalte chroom is in alle soorten gelijk aan 4%. dat 
van vanadium in staal met 18% wolfraam is gelijk aan 1%, en in staal 
met 9% wolfraam gelijk aan ~~. 
In de aanduidingen van de staalsoorten wordt dit niet aangegeven. 

4. Bij een gehalte molybdeen van meer dan 0,3% in de staalsoorten. P18 
en P9 wordt het percentage wolfraam in vergelijking met het in tabel 1 
aangegeven percentage lager op grond van de verhouding: 

1% molybdeen vervangt ~~ wolfraam. 
In dit geval moet men bij de aanduiding van de staalsoort de letter "Mft 
-toevoegen (P18J.1 of P9M). 
Bet percentage molybdeen mag gaan: 

in de staalsoort P18M - tot 1% en 
in de staalsoort P9M - tot 0,6%. 

Samengesteld door het 
Centrale Instituut voor 
.etenschappelijk onder
zoek van de IJzerindus
trie. 

Goedgekeurd door het Komit6 
van standaarden, maten en 
meetapparaten: 
16.Ir.1960 

Tijdstip van 
invoering 
1.VII.1960 
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Staal-
soorten 

*) 

P18 

P9 

P9¢5 

p14¢4 

P18¢2 

P9K5 

P9K10 

P10K5¢5 

P18K5¢2 

Koolstof 

-
C . 

1> 

0,7 -0,8 

0,85-0,95 

1,4 -1,5 

1,2 -1,3 

0,85-0,95 

0,9 -1,0 

0,9 -1,0 

1,45-1,55 

0,85-0,95 

Percentage van de 

Man .. 8ili- Chroom Wolfraam 
gaan cium 
Mn 8i Cr W 

max. 

0,4 0,4 3,8-4,4 17,9-19,0 

0,4 0,4 3,3.4,4 8,5-10,0 

0,4 0,4 3,8-4,4 9,0-10,5 

0,4 0,4 4,0-4,6 13,0-14,5 

0,4 0,4 3,8-4,4 17,5-19,0 

0,4 0,4 3,8-4,4 9,0-10,5 

0,4 0,4 3,8-4,4 9,0-10,5 

0,4 0,4 4,0-4,6 10,0-11,5 

0,4 0,4 3,8-4,4 17,5-19,0 

'" 
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Tabel 1. 
elementen, % 

Vanadium Kobalt Mo-lyb- Nikkel Zwavel Fosfor 
deen 

V Co Mo Ni S P 

max. 

1,0-1,4 0,3 0,4 0,03 0,03 

2,0-2.6 0,3 0,4 0,03 0,03 

4,3-5,1 0,4 0,4 0,03 0,035 

3,4-4,1 0,4 0,4 0,03 0,035 

1,8-2,4 0,5 0,4 0,03 0,03 

2,0-2,6 5,0- 6,0 0,3 0,4 0,03 0,03 

2,0-2,6 9,5-10,5 0,3 0,4 0,03 0,03 

4,3-5,1 5,0- 6,0 0,3 0,4 0,03 0,035 

1,8-2,4 5,0- 6,0 0,5 0,4 0,03 0,03 
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Or ,. Met i.st ... iDl Yan de best.ll.r ... de lev.rantie van h.t staal .. t 
••• v.rhoold of e •• ver.ia4erd percental. ele .. at •• Yaa d. nor ... ala 
...,.,.v •• in tabel 1 afvijken, voor: 
a. Volfr_ 

ia d. staalsoort.a: P18, P18 ~ 2. P14 P 4 
ea P18x5P 2 

ia de staalsoorten: P9. P9¢ 5, P9K5, 

IIU •• et 0." 
en ain ••• t O,~ 

P9X10 ea P101C5 tp 5 ux. ..t 0 t~ 
--~--------------~----------------------------

10 - 'b. Mol,'b4e.a 
in alle ataal.soorten 

c. VlUUldiUII 
ia d. staalaoort.n: P9<P 5, P14¢ 4 en 

IS - ' P10X5 '1' 5 _z .•• t 0,1_ 
en .ia ••• t 0.1~ 

I 
20 L 

j 
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-~~~,~-,-------------~ 

ia d. overise staalsoorten 

Cbrooa 
in alle staalsoorten 

Xo'balt 
ia alle staalsoort.n 

~-.~-~------~-' 

Koolstof 
ia de staalsoorten: P9'/> 5, P14~ 4 

, P10X5¢5 
en 

aalt •• et O,O~ 
ea ain. aet O,O~ 

~ ... t 0,1" 
ea aia •• et 0,1" 

.ax ... t 0,,. 
en aill. aet O,~ 

.u .• et 0,01_ 
ell aia. aet 0,01' 

6. B.t an.lanijdende gere.dschapsstaal P18 (p18M) he.ft •• a grot. oat
laatvastheid, bar4b.id in d. bete toestand ea alijtYastheid. -.ar h.eft 
••• aeeas eea loede taaiheid ea een beyredileade slijpbaarh.id. 

35 - Dit staal wordt toeeepaat voor het v.ryaardipn van v.rschill.ad. au
deade '.r .... cha".a .oor de bewerkins van materialen YaB lase tot , .. 
ai4d.lde har4beid. 

7. De f'Ulula .. at.l. ei.easchappell Tan de 81lelstaalaoortea P9, P9cf>" 
..0- P14p4, P184>2, P9'5, P9K10, P10K5¢5 en P18x5¢>2 ",ereel.kell .. t d. 

ataalaoort P18 (P18M) 811 de to.passingen erYan vorden aans.voer4 in ta
bel 2. 

.. 
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Da ail.a.ohappen va d. 
ataal ••• rt •• P9, P9f5, 
P1~~, P18+2, P9K5, P9110, 
P10I5;5 .n P1815f2, v.rs.
l.k.n •• t d. staal.oort 
P1B. 

Ontlaatvasth.iel, slijp
harelhaiel ia d. baarh.id. 
hete to.stud, 
alijtvastheid. 

Eniseaia. v.r- B.vr.dirend. 
hOG,d. alijt-
vaatheid. Gro-
t.r. o.tlUtl4 
vaeth.iel .n 
hardhaiel in de 
h.t. to.atand 
dan bij d. .taal-
aoort.n P18 .nP9. 

KOllt ev.re.. .et 
staalaoort P18 .. 
H •• tt .en kleina· 
r. carb1de at
aohe1d1nl dan 
staal m.t 10% 
woltr ..... h.att 
daaro. eni,ea1na 
beter. .echan.i
soh. ei,.nachap
p.n. 

V.rlaagc1 t maar 
'bet.r dan 'bij 
het staal lIet 
e.a hoger psr
;oo.taga vanadi
a, en koolstot 
(de .oorten 
P9;5 en P14;4). 

biz. 6 van 'I blZ.l 

Tabel 2 

Toepassingen 

Wordt to.g.paat voor kat 
lIaken vaa v.rschill .... 
gara.dschapp.n; de bever
king van .. terial .... t 
uit.anlep •• d. barelh.ld, 
ro.atvrij •• n hitt •• e
at.ndi,. l.geria, ••• 

Wordt .ebrv1kt voor het 
make. van gara.elachappe •• 
die ni.t beverk.lijk .i~. 
bij het ,aliJpe. (poUje
to.). Vordt .iet &anbeTe
len voor el. ... .. p~uktl. 
van ,ereedechappen. .p .. i
aal die vat hat 81i.1,.. De
trott, bijvoorb •• ld 8chr,aap
wi.len, rui.era en lIoduul
ireaon en d.rgelljke. 

Verhe.gae hard
het:4 in de hete 
t.e.tand .n ont
laatTaatheid. 

Verlaa,d, maar Wordt toegep.at voor ket 
b.ter dan bij bewerke. vaa ro •• tvrije 
h.t staal .at en hitt. be.teaelige l ... ~ia-
een hoger psr- gen, hards .. t.rtal •• , Yeer 
centa,a vana- h.t .&ken van .. i.14 .... ,e~ 
diu. .n kool- r.ed.chapp.a, d1e 1n aetwerk 
stet (de soor- tot hog.:' t • .,eraturen ver-
tea P9;5 en hit vord.n. 
P14~4). Staal .et '" k._alt C ••• rt 

r---------;---------------~~------------~ P9K,) i8 •• ar voor werk •• t 
4S r- P10K5+' 

SOr-

HOle slijtvaat
heid. verhoolde 
hardheid in de 
hete toestand 
en oatlaatva8t
heid. 

Laag. atootb.lasttn,en ge.olUkt, 
daar dit •• n groter. taai
heid b.&tt dan ataal .. t 10; 
kobalt (aoort (P9X10), aaar 
ataal .et 1~ kobal. t bett ... 
grot.r. ontlaatv.astheid. 

r-------'------------------.J~------- -- ---
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Vordt yoor .... 1ijk t ..... 
pa.t veo!' h.t lIaka ••• 
•• 1joo •• e g.r •• d.c ..... , 
be.t ... TOOl' h.t ui,"o",. 
yan Caui •• l'.) aab ••• rkl ..... 
vann •• r •• g ••• dikka apaaa 
sDijdt .D h.t goro.4ac-., 
niet tot h1jllO.d.r he .. t .... 
p.rat .... ,..rhit wordt, •• -
d.r d... ,.oorvaartle. • ....... 
8.h.idt sieh het .taal "'1' 
••• lrl, j ... d.r ho,O al.i~t
yasth.id in •• rs.l1Sk1aa .. , 
40 .taal.aort •• P18 .. P19. 
Bet ver4t e.e •••• a -.. .. ,.., 
1'.01' •• bev.rkinl ,... ....
rial.. ..t .\raei... .~ 
eohapp •• ,- bl jYeor.eel« 
lcuaatstott •• c f"1lt.r, .kalet, 
•• d.; 1'001' 4e b.v.rkiag ... 
hitt.-h •• ta.dl •• 1.seriaCea 
e. leloriD.e •• p tl~ .. 
basis; •• 1'001' de It.~ 
.an staal .et g •• i44814e 
hardheid. 

2S 1--------1 

3Of-

3S :-

I. oh •• laoh .... eastelliDa • 
• iSo •• ohappe ••• to.,...i." 
ne.t het .en tuss •• poa1ti.e 
i. tu.eu d. staal.ort •• 
P9P5 an P1~2. 

De 1 •• da ••• t.1. b1j.o.derh.id ya. kobalt 1n h.t ••• lataal i. d ••• 1'hee,-
4. hardh.14 .rvaa b1j d. t .. p.ratur •• tot w.lk. d. sa1jkaat ••• a. 4 • ..
r •• dschappe. 1Iij h.t w.rk word •• yorhit. 
Bij e ••• ercrotiag ,.an het peroeatage kohalt in het ... lataal wertt ~ • 
• eill., tot ontkoli., 'lj •• rhitt1ng i. proo ••••• ala het ... de.. hot &it· 

I- Ilo.i.... h.t hard.1t. •• rh ..... 

In yerb •• d hiera.. ia h.t aoo4aakelijk .pecial. ...trel.len t. ..... ter 
.oork .. 1nl .an ontkol! •• (naavk •• rl,e redukti ••• t ~iua·ohl.r14. '-te.> 
en ook wordt a .. bo.ol.n 4. o •• raaat t •• er,rote. bij de .ool"b.vH'klac ... 

45 I- do Nye ... t.riale. en Uj het elijpen van ,ehard. s_ned.oha,,. •• 

• 

. -
r-------------------------
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*) In de tekst zijn de Russische aanduidingen van de 
ten gehandhaafd. 
Getranslitereerd volgens het ISO/R9- resp. BSI - systeem zijn de 
aandu1dingen: 

Russisch ISO/R9 en BSI 

P18 R18 
P9 R9 
P9¢5 R9F5 
P14¢4 R14F4 
P18¢2 R18F2 
P9K5 R9K5 .. P9K10 R9K10 
P10K5¢5 R10K5F5 
P18K5¢2 R18K5F2 

lSO/R9 = International Standardisation Organisation/Recommandat1on 
9. 

BSI :: Brit:i.§h Standard Institution. 

werkplaatstechn lek technische hogeschool eindhoven 


