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امليزات الرئيسية

مقاومة للتآكل مامثلة لسبيكة Montel 400 ولكن تتمتع بقوة وصالبة أعىل

نفاذية منخفضة وغري ممغنطة يف درجات الحرارة البطيئة مثل 101- درجة 

مئوية )150- درجة فهرنهايت(

قابلة للتصلب بالتعتيق

جيدة لالستخدامات يف مياه البحر



ومن المعروف Monel® K-500 أيضا باسم نيكوروس آل.
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Monel 400 مقاومة للتآكل مماثلة لسبيكة
ولكن تتمتع بقوة وص��بة أعلى 

نفاذية منخفضة وغير ممغنطة لدرجات
حرارة منخفضة مثل -101 درجة مئوية

(-150 درجة فهرنهايت) 
قابلة للتصلب بالتعتيق 

جيدة ل��ستخدامات في مياه البحر

أعمدة تدوير
المضخات 

الُمثبتات 
أعمدة تدوير

المراوح البحرية 
معدات آبار النفط 

ا��جهزة 
الزنبركات

g/cm³ 8.44lb/in³ 0.305الكثافة

2460درجة فهرنهايت1350درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.6 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 13.7 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

9573 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 66نيوتن/مم2معامل الص��بة

25962 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 179نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء8 – 107510 – 5801095 – 590صلبة بالتعتيق Δُملدَّنة

الهواء4 – 9856 – 5301005 – 540صلبة بالتعتيق Δتطبيع زنبركي

Δ من الممكن أن يكون للمعالجة الحرارية للسبيكة Monel K-500 في الهواء الطلق تأثير غير مستحب على خصائص مقاومتها للتآكل.

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-150 حتى+500-100 حتى +94260 – 650123 – 850ُملدَّنة

-150 حتى+500-100 حتى +138260 – 950167 – 1050ُملدَّنة + ُمعتقة

-150 حتى+500-100 حتى +145260 – 1000189 – 1300تطبيع زنبركي

-150 حتى+500-100 حتى +174260 – 1200218 – 1500تطبيع زنبركي + ُمعتقة

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