
 

 

 چیست؟ CK45 فوالد آلیاژی

 دفوال آلمان با نام DIN باشد که در استاندارد شونده می عملیات حرارتی از دسته فوالد های آلیاژی Ck45 فوالد
ی شناخته میشود. این فوالد از دسته فوالد ها 1045انجمن مهندسان خودرو( با نام )SAE و در استاندارد 1.1191

در آب  1.1191یکی از پرکاربرد ترین فوالدها در صنعت امروز می باشد. فوالد  1.1191متوسط کربن است. فوالد 
و روغن خنک می شود و به علت کمبود کروم در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم نیست. این فوالد را می توان به 

با توجه به داشتن  1.1191ود در بازار نام برد. فوالد عنوان یکی از معمول ترین و در دسترس ترین فوالد های موج
 خواص مکانیکی مناسب و همچنین مقرون به صرفه بودن آن، مطالعات و آزمایش هایی روی آن انجام شد که فوالد

Ck45  را برای مصارف کشاورزی نیز کاربردی کرد. طی این پژوهش این فوالد مقاومت به ضربه و سایش بهتری را
  .ثبت کرد

  

 ck45 مشخصات فوالد آلیاژی

 660تا  550درجه سانتی گراد است و دمای تمپر )بازپخت( آن  1050تا  850بین  Ck45 دمای فورجینگ فوالد
درجه سانتی گراد می باشد. حداقل تنش  700 - 650بین  Ck45 درجه سانتیگراد است. همچنین دمای آنیل فوالد

به وسیله آب در  Ck45 است. فوالد 2N/MM 610ستحکام کششی آن و حداقل ا2N/MM  355تسلیمی این فوالد 
درجه سانتیگراد کوئنچ )به عملیات سرد کاری فوالد کوئنچ میگویند( و به وسیله روغن در دمای  860 - 830دمای 
 .درجه سانتیگراد سخت کاری میشود 850تا  820

 .این تولید میگردددر ایران و در شهر های اصفهان، یزد و اسفر ck45 فوالد آلیاژی

  

 CK45 ترکیبات شیمیایی میلگرد

C% Si% Mn% P% S% Cr% Mo% Ni% 

0.42 - 0.5 0.4 0.5 - 0.8 0.035 0.03 0.4 0.1 0.4 

 

 .استفاده کنید محاسبه گر وزن فوالدها می توانید از Ck45 برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد

  

 ck45 استاندارد های دیگر میلگرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/
https://www.tejarataliaj.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7/


 

 

DIN AISI JIS Mat. No 

CK45 / C45E 1045 S45C 1.1191 

  

  Ck45کاربرد فوالد آلیاژی

می توان استفاده از این فوالد آلیاژی در قطعات اتومبیل ها و موتورها،  ck45 از مهمترین کاربرد های فوالد آلیاژی
مهندسی مکانیک، غلطک های صنعتی، شافتها، ابزارهای کشاورزی، محور ماشین، پیچ ها، میل لنگ، چرخ دنده، ابزار 

  .دستی، انبردست و ... را نام برد

  

 


