میلگرد نقره ای - 1.2210 -فوالد نقره ایی -سردکار  -فوالد بهلر-میلگرد نقره ای  - 1.2210فوالد ابزار
(میل نقره ایی) از رده فوالدهای آلیاژی سردکار میباشد .که در استاندارد بهلر با نام  k510 . -معروف است.
فوالد بوهلر -با مشخصه cRv3 115در میان فوالدها شناخته میشود.

فوالد  1.2210از ترکیب شیمیایی  25/1درصد کربن و  /3دهم درصد سیلیسیوم ..و  /4دهم درصد منگنز/8 .
دهم درصد کروم  -همچنین  /7دهم  12 -صدم درصد وانادیوم تشکیل شده است.
کاربرد :مته های مارپیچی و قالویز ،داخل تراش ها ،فرز ماشینی ،مته مرغک ،ابزار حکاکی ،سنبه فشاری
سختی میلگرد فوالد نقره ای  -به نام فوالد بهلر نیز معروف است
بسته بمیزان کربن موجود در فوالد و نحوه تولید آنها ..فرآورده های فوالد نقره ای میتوانند دارای سطوح
سختی متفاوتی باشند.


استاندارد که آنیل است فوالد نقره ای سختی  C27راکول را تحویل می دهد.



مقیاس راکول مبنایی برای میزان اندازه گیری چگونگی مقاومت در برابر  .مواد مختلف در برابر
بارهای سنگین ایجاد میکند .



هم چنین استاندارد فوالد نقره با ضریب سختی باال تا سختی  C64تحویل میگردد.



در حین عملیات حرارتی .تولیدکنندگان  -فوالد را تا دمای بسیار باال گرم میکنند .بعد مواد را بسرعت
در محلول آب یا آب نمک خنک می نمایند.



این سختی افزوده باعث مقاومت بیشتر در برابر سایش فوالد میگردد .و باعث شکنندگی میلگرد فوالد
نقره ایی میشود.

آزمایش سختی پذیری فوالدها
این نوع آزمایش بطور وسیع برای ارزیابی و سختیپذیری فوالدهای آلیاژی و کربنی بکار میرود .نمونه
استاندارد در این نوع آزمایش تست میله ایی به قطر mm 25و بلندی mm 100می باشد .نحوه آزمایش به
این شکل است .که ابتدا نمونه را داخل کوره قرار می دهند .زمانیکه کوره را به دمایی باال می رود  .که
توسط جریان آب خنگ گردد .در اینجا نمونه مورد آزمایش در یک نگه دارنده قرار می گیرد .
و فقط انتهای آن توسط یک افشانک استاندارد .که آب  25است  .سریعاً سرد میشود .جریان آب فقط به انتها
میله تماس دارد .به این صورت سرعت سرد کردن و ندر نتیجه سختی در طول میله تغییر می یابد .پس از سرد
شدن به عمق mm 0/4بدنه میله سنگ می زنند .پس از انجام این کار در فاصله های بیش تر از " 2آب نقش
موثری در سرد شدن نمونه آزمایش ندارد .بلکه سرد شدن در اثر تماس با هوای محیط انجام می گیرد.
مشخصات فنی میلگرد فوالد نقره ایی
میلگرد و فوالد نقرایی 1.2210 -
برخی بر این باورند که در ترکیبات فوالد درصد قابل توجهی از نقره استفاده شده است .اما فوالد نقره ایی در
واقع بخار ترکیبات شیمیایی این آلیاژ است که شفاف میگردد .و فوالد به فرم نقره نمایان می شود.


تولیدکنندگان از روشهای نورد سرد برای تولید میلگرد فوالد نقره ایی استفاده میکنند .تا از این نوع
فوالد به شکل نقره در آید .این ماده با وجود نام و شهرت خود  .حاوی نقره نمیابدش .طبق اعالم
شرکت فوالد ابزار آلیاژ چین ..فوالد نقره از مقاومت بسیار باالیی در برابر سایش برخوردار است .



توانایی باالیی برای تبدیل به لبه های تیز وسایل دارد .شکل دهی و ماشین کاری آن نیز آسان است..
که به تولیدکنندگان این امکان را میدهد .تا فوالد نقره را به اشکال و فرم و طرح های پیچیده در
آورند.

کاربرد فوالد (میلگرد)  - 1.2210 -فوالد بهلر
از کاربردهای فوالد سردکار  2210میتوان به استفاده از آنها در ساخت .مته های مارپیچ و قالویزها .مته های
خزینه و هم چنین ابزارهای رنده کاری و پانچ ها اشاره نمود.

) (Steel dayاستیل دی
با سالها تجربه در زمیه عرضه و توزیع انواع استیل بگیر و استیل نگیر .و همچنین انواع فوالدهای نسوز و فوالدهای دریایی و ساختمانی توانسته
است رضایت مشتریان خویش را فراهم نماید .زیرا کارشناسان مجرب استیل دی آماده اند تا در زمینه مشاوره و ارائه دادن بهترین پیشنهادات
.خرید محصول به مشتریان عزیز خدمات رسانی نمایند
.صنعتگر محترم و گرامی از اینکه استیل دی را جهت خرید فوالد آلیاژی مورد نیاز خویش انتخاب می نمایید از شما سپاسگزاریم
.تمام محصوالت استیل دی بر حسب نوع کاال دارای گواهینامه ها و آنالیزهای معتبر داخلی و خارجی می باشند
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