
Otomotiv Yayları için 
Çelik Ürünler 
Yağda menevişlenmiş otomotiv yayları için 
karbon alaşımlı filmaşin

Kalitenin Sağlanması

Otomatik Kangal deposu veya amaca yönelik filmaşin servisi 

aracılığı ile yapılan kangalların sevkiyatı,British Steel’in verimli 

bir teslimat hizmeti sunmasını sağlar. Bu kolaylaştırılmış 

sevkiyat tesisleri, minimum taşıma ve aşınmaya karşı zemin 

kaplama sistemi ile birleştirilmiş, sipariş depolama ve taşıma 

hasarını en aza indiren ısmarlama taşıma ekipmanıyla 

donatılmıştır.

Uzmanlarımızın Teknik Desteği 

Deneyimli metalürji ekibimiz, müşterilerimize, en uygun 

çelik sınıfı ve boyutunun seçilmesi, özel işleme problemlerini 

çözmek için detaylı metalurjik analizler ve gittikçe artan talep 

gören uygulamalar için yeni ve daha ileri derecede çelik 

gelişimini içeren özel teknik destek sağlamaktadır.

British Steel’in yaylık kalitedeki çelikleri, müşterilerimizin katı 

ve emniyet açısından kritik gereksinimlerini karşılamak için 

titiz testlerden geçmektedir.

Otomotiv endüstrisi için özel ürünler 

British Steel, üretimini otomotiv endüstrisine adamıştır. 

Otomotiv endüstrisindeki derin deneyimlerimiz ve 

uzmanlığımız, uygulama zorluklarının üstesinden gelmemize 

ve birinci kalite çelik üretimi yapmamıza olanak sağlar. 

Kalite güvencesi için titiz test

Ürünlerimizin kalitesi, ayırma, çelik temizligi, ölçek, yüzey 

kalitesi, karbonsuzlastirma, kimyasal bileşim, ebat, şekil 

ozellikleri ve cekme mukavemeti gibi zorlayici kriterleri 

doğrulamak için iyi donanımlı laboratuarlarda yapılan yuksek 

duzey test prosedürleri ile güvence altına alınmıştır. 

Ürünlerimiz, en zorlu ve güvenlik açısından kritik 

uygulamalardaki gerekli standardlari saglar.

British Steel, kalite yönetim sistemimiz için hem 

ISO 9001:2015 hem de çevre yönetim sistemi için                       

ISO 14001:2015’ten akredite edilmiştir.   

BUILDING STRONGER FUTURES

Otomotiv yayları, 
kullanımdaki hataları 
önlemek için güvenilir 
ve sağlam performans 
gerektirmektedir

FILMAŞINTeknik Veri Sayfası

Filmaşin Ebatları

Filmaşin çapı 

Kangal ağırlığı 

Kangal uzunluğu 

Kangal ebatları

5.5 - 16.0mm arası  (0.5mm’lik artışlarla)

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Dış çap: maksimum  1250mm
İç çap: min   850mm min
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VS56 Min 0.51 1.35 0.60 0.60

Max 0.57 1.55 0.75 0.025 0.025 0.70

VS57V Min 0.51 1.20 0.50 0.50 0.10

Max 0.59 1.60 0.80 0.025 0.025 0.80 0.20

Bu yayının içeriğinin doğruluğunu sağlamak için özen gösterildi, fakat British Steel Limited ve 
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri(anlamları 2006 Şirketler Yasası’nda belirtilmiştir), hatalar,yanıltıcı 
olduğu ortaya çıkan bilgiler veya yükümlülükler için sorumluluk kabul etmez .
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Otomotiv yay çeliği

Aşağıdaki tablo, British Steel’in otomotiv yay çeliği kaliteleri için standart kimyasal analiz limitlerini 

göstermektedir.

Çelik kaliteleri

Kaliteler C Si Mn P S Cr V

           

54SiCr6 0.52 – 0.56 1.40 – 1.50 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.60 – 0.70 -

54SiCrV6 0.53 – 0.57 1.35 – 1.45 0.60 – 0.70 < 0.015 < 0.010 0.52 – 0.62 0.10/0.15
EN10089




