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امليزات الرئيسية

جيدة التوصيل للكهرباء

قابلة للتصلب بالتعتيق

تتمتع بخصائص ميكانيكية جيدة



ومن المعروف أيضا البريليوم النحاس CB 101 كما Cupro Beryllium ، سبائك البريليوم النحاس Berylco 25 ، NGK 25 ، 25 ، و
.Ampcoloy 83

الميزاتالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
الرئيسية

ا��ستخدامات
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

Be1.702.10

Fe–0.20

Ni–0.30

Co–0.30

Cubal

 ASTM B196
 ASTM B197

 BS 2873
BS EN 12166

 W.Nr 2.1247
 UNS C17200

AWS 140

جيدة التوصيل
للكهرباء 

قابلة للتصلب
بالتعتيق 

تتمتع بخصائص
ميكانيكية جيدة

الزنبركات 
الموص��ت
والمفاتيح
الكهربائية 
المكونات

ا��لكترونية

g/cm³ 8.25lb/in³ 0.298الكثافة

1800درجة فهرنهايت980درجة مئويةنقطة ا��نصهار

μm/m 17.8 درجة مئوية (20 – 100درجةمعامل التمدد
مئوية)

x 10-6 in/in 9.9 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة
فهرنهايت)

معامل
6817 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 47نيوتن/مم2الص��بة

17840 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 123نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء6003 – 315610 – 320صلبة بالتعتيقُملدَّنة

الهواء6002 – 315610 – 320صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

حتى +390حتى +58200 – 40087 – 600ُملدَّنة

حتى +390حتى +116200 – 800174 – 1200ُملدَّنة + ُمعتقة

حتى +390حتى +116200 – 800174 – 1200تطبيع زنبركي

حتى +390حتى +174200 – 1200232 – 1600تطبيع زنبركي + ُمعتقة

تعد نطاقات الشد الموضَّحة أع��ه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، ُيرجى طلب ذلك.
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