میلگرد -1221فوالد -1221تسمه ck60-میلگرد ck60-فوالد ck60-فوالد فنر -carbon cast steels1221
میلگرد  1221از دسته فوالد های آلیاژی عملیات حرارتی پذیر می باشد .که با نام فوالد  1.1221نیز شناخته می شود .فوالد
 1221جزو فوالد های کربنی می باشد.
از خصوصیات این فوالد کربنی می توان استحکام و سختی پذیری بیشتر نسبت به فوالد  ck45را برشمرد .که برای مقاطع با
بارگذاری های باال مناسب می باشند .همچنین این فوالد دارای مقاومت بسیار عالی در برابر اصطکاک می باشد.
میلگرد 1221

دمای آنیل کردن این فوالد چیزی بین  650-700درجه سانتیگراد .و دمای فورجینگ آن در حدود  850-1050درجه
سانتیگراد می باشد .این فوالد به روش نورد گرم تولید میشود .فوالد  ck60اغلب به صورت تسمه فوالدی عرضه می شود .و از
این فوالد بیشتر در مواردی استفاده می شود که تحمل فشار یا ضربه پذیری باالیی مورد نیاز باشد .میلگرد  ck60در مراحل
سخت سازی حرارت می پذیرد .و سپس با روغن و آب به سرعت خنگ می شود.
عنصر سیلیسیوم در کنار عناصر دیگر به خاصیت فنری بودن این فوالد کمک میکند .سختی فوالد  ck60معادل(  HB 241سختی
برینل) می باشد.میلگرد  ck60در قطعات مهندسی مکانیک ،قطعات موتورها-پیچ ها .شفت ها ،محور ها ،بازوی اکسل ها،
قطعات فرران ،قطعات دنده ها کردن پین .میل لنگ ها اجزای فرران ،چرخ دنده ها ،پیسوله ها ،رینگ ها ،متصل ها .میل لنگ،
مهره ها ،چرخ های محرک ،میل محور و… کاربردهای فراوان دارد .بطور خالصه از فوالد  CK60در صنایع خودرو ،نفت گاز و
پتروشیمی ،جنگ افزار سازی ،معدن ،غذایی و دارویی .تجهیزات آزمایشگاه ،ساختمان ،کشاورزی و غیره استفاده می شود.

کاربرد :قطعات برای ساختمان موتور خودرو ،و قطعات ماشین سازی
) (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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