Malzeme No.:

Kod:

Kimyasal analizi:
(Ortalama analiz %)

Çeliğin özellikleri:

% 12 krom içeren ledeburitik bir çeliktir. Yüksek aşınma
dayanımı ve yüksek tokluğa sahip olduğundan kesme ve
ezme için çok uygundur. Nitrasyon veya tenifer yapılarak
kullanılabilir. İkincil sertleşebilme özelliğinden dolayı
PVD/CVD kaplamaya da uygundur. Bu çelik toz metal
yöntemiyle üretilmiş olarak ta sunulmaktadır. (1.2379 Plus)

Kullanım alanları:

Civata ovalama makaraları ve taraklarında, soğuk şekil
verme kalıplarında, sac kalınlığı 6 mm'ye kadar olan
sacların hassas kesme kalıplarında, soğuk zımbalarda,
derin çekme kalıplarında, yüksek aşındırıcı özelliğe sahip
plastiklerin kalıplarında, plastik kırma bıçaklarında, soğuk
hadde makaralarında, yonga bıçaklarında, kırılmaya
maruz kalan kesitlerde, makas bıçaklarında, çapak alma
kalıplarında, ağaç işleme takımlarında kullanılır.

Teslimat durumu:

Yumuşak tavlı 200 - 230 HB

Fiziksel özellikleri:
•

Isıl genleşme katsayısı
•

Isıl iletkenlik
•

Isıl işlemi:
Yumuşak tavlama

Gerilim giderme tavı

Sıcaklık
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Sertlik

fırın

Sıcaklık

Soğutma
fırın

Sıcaklık
Sertleştirme

Soğutma

Soğutma

Menevişleme

Yağ, basınçlı gaz (N2),
hava veya sıcak banyo

Menevişleme
eğrilerinde
1 nolu eğri<300OC

Yağ, basınçlı gaz (N2),
hava veya sıcak banyo

Menevişleme
eğrilerinde
2 nolu eğri<480OC

(1.2379) Isıl İşlem Basamakları
Gerilim giderme tavı

Menevişleme

Sertleştirme
sertleştirme sıcaklığı

soğutma
yağı, hava,
basınçlı
gaz (N2)

2. ön ısıtma
kademesi

sıcak banyo

Son
İşleme

Ara
İşleme

fırında
yavaş soğuma

Sıcaklık

Kaba
İşleme

3. ön ısıtma
kademesi

1. menevişleme
1 saat / 20 mm
en az 2 saat

2. menevişleme
1 saat / 20 mm
en az 2 saat

3. menevişleme
1 saat / 20 mm
en az 2 saat

1. ön ısıtma
kademesi

dengeleme
1 s / 100 mm

Zaman

Sürekli Soğuma Dönüşüm Diagramı (CCT)
Ostenizasyon Sıcaklığı 1080 OC

Sıcaklık [°C]

Sıcaklık [°C]

Ostenizasyon Sıcaklığı 1030 OC

Zaman [s]

Zaman [s]

Sertlik [HRC]

Menevişleme Diagramı

deney numunesi:

deney numunesi:
O

1010 C'den yağda soğutma

1075 OC'den yağda soğutma

Menevişleme sıcaklığı [OC]

Tüm teknik bilgiler referans olarak verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için Sağlam Metal'i arayınız.
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