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امليزات الرئيسية

مقاومة جيدة للتعرض للبيئات املؤكِسدة يف درجات الحرارة املرتفعة 

لفرتات طويلة

مقاومة ممتازة للمواد الكربيتية

جيدة لالستخدامات الساكنة يف درجات الحرارة املرتفعة



.Udimet L605 أيًضا باسم Haynes 25 / L605 ُيعرف
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AWS 060

مقاومة جيدة للتعرض للبيئات
المؤكِسدة في درجات الحرارة

المرتفعة لفترات طويلة 
مقاومة ممتازة للمواد الكبريتية 
جيدة ل��ستخدامات الساكنة في

درجات الحرارة المرتفعة**

قطع غيار
محركات ومحامل

توربينات الغاز

g/cm³ 9.13lb/in³ 0.330الكثافة

2570درجة فهرنهايت1410درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 6.8 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.3 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

14214 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 98نيوتن/مم2معامل الص��بة

32634 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 225نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

لهواء7502 – 400840 – 450تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +1650-200 حتى +131900 – 900218 – 1500ُملدَّنة

-330 حتى +1650-200 حتى +203900 – 1400261 – 1800تطبيع زنبركي

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