
 

 

 CK60  فوالد آلیاژی

. نیز شناخته می شود 1.1221فوالد  می باشد که با نام عملیات حرارتی پذیر یدسته فوالد های آلیاژ از  ck60 فوالد
والد های کربنی می باشد. از خصوصیات این فوالد می توان استحکام و سختی پذیری بیشتر جزو ف 1221فوالد 

الد دارای برشمرد که برای مقاطع با بارگذاری های باال مناسب می باشند. همچنین این فو  را ck45 فوالد نسبت به
درجه سانتیگراد  650-700مقاومت بسیار عالی در برابر اصطکاک می باشد. دمای آنیل کردن این فوالد چیزی بین 

درجه سانتیگراد می باشد. این فوالد به روش نورد گرم تولید میشود و  850-1050و دمای فورجینگ آن در حدود 
 .داشته باشد Ck45 م بیشتری نسببت فوالدعناصر این فوالد باعث شده تا سختی پذیری و استحکا

اغلب به صورت تسمه فوالدی عرضه می شود و از این فوالد بیشتر در مواردی استفاده می شود که  ck60 فوالد
در مراحل سخت سازی حرارت داده می شود و سپس  ck60 تحمل فشار یا ضربه پذیری باالیی مورد نیاز باشد. فوالد

ر دیگر به خاصیت فنری بودن این فوالد کمک با روغن و آب به سرعت خنگ می شود. عنصر سیلیسیوم در کنار عناص
  .میکند

  

 .استفاده کنید ر وزن فوالدهامحاسبه گ میتوانید از Ck60 برای محاسبه وزن تقریبی میلگرد

  

 1221ترکیبات شیمیایی فوالد 

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

0.57 - 0.65 0.4 0.6 - 0.9 0.035 0.035 0.4 0.1 0.4 

  

 ck60 استانداردهای دیگر فوالد

DIN AISI JIS Mat. No 
CK60 1060 S58C 1.1221 

  

 1.1221کاربرد فوالد 

http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
http://www.tejarataliaj.com/%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-ck45/
https://www.tejarataliaj.com/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-ck45/
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/


 

 

پیچ ها، شفت ها، محور ها، بازوی اکسل ها، قطعات -قطعات مهندسی مکانیک، قطعات موتورها در ck60 فوالد
فرران، قطعات دنده ها کردن پین، میل لنگ ها اجزای فرران، چرخ دنده ها، پیسوله ها، رینگ ها، متصل ها، میل 

در صنایع  CK60 فوالد ه ازلنگ، مهره ها، چرخ های محرک، میل محور و... کاربردهای فراوان دارد. بطور خالص
خودرو، نفت گاز و پتروشیمی، جنگ افزار سازی، معدن، غذایی و دارویی، تجهیزات آزمایشگاه، ساختمان، کشاورزی 

 .و غیره استفاده می شود

 


