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امليزات الرئيسية

سبيكة جديدة تم تطويرها لالستخدامات الهيكلية يف درجات الحرارة 

املرتفعة تتمتع مبقاومة ممتازة للزحف يف نطاق درجات الحرارة من 650 

حتى 930 درجة مئوية )1200 - 1700 درجة فهرنهايت(، متجاوزة بذلك 

Rene 41 وتقرتب من نطاق سبيكة Waspaloy نطاق سبيكة

قوة ممتازة ملقاومة الزحف

جيدة لالستخدامات الساكنة يف درجات الحرارة املرتفعة



ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
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سبيكة جديدة ُطورَّت ��ستخدامها في
ا��ستخدامات الهيكلية في درجات الحرارة

المرتفعة تتمتع بمقاومة ممتازة للزحف في
نطاق درجات الحرارة من 650 حتى 930 درجة

مئوية (1200 – 1700 درجة فهرنهايت)، متجاوزة
 .Rene 41و Waspalloy بذلك نطاق سبيكتّي

مقاومة ممتازة للزحف

مكونات فوهة العادم
في التوربينات الغازية

المعززة للطائرات
ومسارات الغاز

الساخن في التوربينات
الغازية المرتكزة على

ا��رض. 
خيار ُمحتمل ��جزاء

التطوير ذات درجات
الحرارة العالية. 

جيدة ل��ستخدامات
الساكنة في درجات
الحرارة المرتفعة**

g/cm³ 8.27lb/in³ 0.3الكثافة

2370 – 2510درجة فهرنهايت1300 – 1375درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 6.7 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.1 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

تطبيع زنبركي
ُستقرة 

و 
صلبة بالتعتيق
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لهواء 
لهواء

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

116 – 800174 – 1200ُملدَّنة

ُيرجى ا��تصال بكة Alloy Wire للحصول على المعلومات 190 – 1300232 – 1600تطبيع زنبركي

145 – 1000190 – 1300تطبيع زنبركي + ُمستقرة وُمعتقة

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