ALLOY 1.4923
 3294.1فَالد صًگ ًضى هقاٍم تِ حشاست تِ ّوشاُ هقذاسی هَلیثذى اضافِ ضذُ هی تاضذ2
استاًذاسد سایح:
EN:1.4923
DIN: X 22 Cr Mo V 12-1
DIN 1.7240: 1.4923

خَاظ ضیویایی:

Fe
balanced

V
Max.0.30

هطخصات ػوَهی:
هقاٍهت تِ خَسدگی –هتَسظ
خَاظ هکاًیکی -خَب
قاتلیت آٌّگشی -خَب
قاتلیت خَضکاسی -خَب
قاتلیت هاضیي کاسی -هتَسظ
هطخصات ٍیژُ:
هقاٍهت تِ پَسیذگی تا 066⁰C
داسای حذاکثش سختی تا حذٍد 49 HRC

Mo
0.8-1.20

Ni
0.30-0.80

Cr
11-12.50

C
0.18-0.24

خَاظ فیضیکی:
چگالی7.7g/cm²:
هقاٍهت الکتشیکی0.6 𝛺mm²/m:
اًتقال حشاست (ّذایت) 24W/mk:
ظشفیت گشهایی ٍیژُ460J Kg/K:
اًثساط حشاستی10.5 µm/mk :

کاستشدّا:
هخاصى تحت فطاس ٍ دیگ تخاس -صٌایغ َّایی ٍ َّا فضا – ساخت ساکتَسّا -اخضای تَستیي
قاتلیت فشآیٌذّای ساخت:
قاتلیت هاضیٌکاسی – خَب
قاتلیت فَسخکاسی – خَب
قاتلیت ضکل دّی سشد – هحذٍد
قاتلیت ضکل دّی گشم – هحذٍد
اّویت :1.4923ایي هتشیال تشای اخضای اًَاع ساصُ ّا هاًٌذ تَستیي تخاس ٍ پیچ ّای هقاٍم تِ حشاست هٌاسة است2
افضٍدى ٍاًادیَم تاػث افضایص هقاٍهت تِ خضش ٍ افضایص استحکام دس حشاست تاال هی تاضذ2
هقاٍهت تِ خَسدگی :تا تَخِ تِ کشٍم ًسثتا پاییي آى  ،هقاٍهت تِ خَسدگی آى تسیاس تاال ًیست 2اها دس هحیظ ّای
سٍستایی ٍ ضْشی تشای آب تذٍى کلشیذ ٍ ًوک هٌاسة است  3294.1 2تِ تخاس ًیض هقاٍم است2
ػولیات حشاستی ٍ خَاظ هکاًیکی :خَاظ هکاًیکی سا هی تَاى تَسیلِ ػولیات کَئٌچ کشدى ٍ توپش کشدى تْثَد
تخطیذ  2اتتذا فَالد سا تیي  36.6تا  3606دسخِ ساًتیگشاد حشاست هی دٌّذ ٍ سپس آى سا دس َّا یا سٍغي کَئٌچ
هیکٌٌذ2هقذاس حشاست هَسد ًیاص تشای توپش کشدى تِ استحکاهی کِ ها اص هتشیال هی خَاّین تستگی داسد 2دس اغلة هَاسد
ػولیات توپش کشدى دس هحذٍدُ دهایی  096تا  096دسخِ ساًتیگشاد اًدام هی پزیشد ٍ سپس دس هؼشض َّای خٌک
قشاس هیگیشد تا خَاظ هَسد ًظش ها تذست آیذ2

دس ایي حالت خَاظ هکاًیکی ای کِ تذست هی آیذ تِ ضشح ریل هی تاضذ2
QT800
Yield strength: ≥600 Mpa
Tensile strength: 800-900 Mpa
Elongation: ≥%14
Impact energy ISO-V : ≥52 J
QT900
Yield strength: ≥700 Mpa
Tensile strength: 900-1050 Mpa
Elongation: ≥%11
خَضکاسی  3294.1 :سا دس ضشایظ خاظ ٍ تا احتیاط ٍ یکثاس خَش هی دٌّذ 2تشای هثال ًوًَِ تایذاص قثل تیي
هحذٍدُ دهایی  966تا  946دسخِ ساًتیگشاد پیص گشم ضَدکِ تِ ٌّذسِ قغؼِ تستگی داسد 2دس عی هذت صهاى
خَضکاسی حشاست تایذ دس هحذٍدُ دهایی  966تا  466دسخِ ساًتیگشاد تاضذ 2پس اص خَضکاسی  ،قغؼِ هَسد ًظش هی
تَاًذ تال فاصلِ آًیل ٍ یا توپش ضَد 2اگش ػولیات توپش کشدى اًدام پزیشد آًگاُ قسوت خَضکاسی ضذُ تایذ آّستِ خٌک
ضَد تا تِ هحذٍدُ دهایی  366تا  346دسخِ ساًتیگشاد تشسذ2تؼذاص تثذیل کاهل داًِ تٌذی تِ فاص هاستٌضیت ،هتشیال تایذ
دس هحذٍدُ دهایی  096تا  086دسخِ ساًتیگشاد ٍ تِ هذت  9ساػت ،توپش ضذُ تاضذ 2قغؼِ توپشضذُ تایذ تِ آساهی
خٌک ضَد2
فَسج کاسی :تَصیِ هی ضَدایي هتشیال تِ عَس آّستِ تا دسخِ حشاست حذٍدا  846دسخِ ساًتیگشاد گشم ضَد 2سپس
آى سا سشیغ تا هحذٍدُ دهایی  3346تا  3386حشاست هیذٌّذ 2سپس فَسج کاسی تیي هحذٍدُ دهایی  446تا 3386
دسخِ ساًتیگشاد اًدام هیگیشد ٍ پس اص آى دس کَسُ یا خاکستش خطک آّستِ خٌک هی ضَد 2پس اص فَسج کاسی قغؼات
فَسج ضذُ ،ػولیات حشاستی هی ضًَذتا تِ خَاظ هَسد ًظش تشسٌذ2
هاضیي کاسی :قاتلیت هاضیي کاسی ایي فَالد صًگ ًضى هقاٍم تِ حشاست تِ سختی هتشیال ٍ تِ خصَصیات دستگاُ
هاضیي کاسی هشتَط هی ضَد 2ایي هتشیال اص ًظش سختی تِ کشتي استیل ضثیِ است2

