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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

خصائص ممتازة وميكن التحكم بها ملعامل املرونة الحرارية

ميكن معالجة السبيكة لتصبح ذات معامل ثابت للمرونة يف درجات الحرارة 

التي ترتاوح من 45- إىل 65+ درجة مئوية )50- إىل 150+ فهرنهايت(

جيدة للزنربكات املستخدمة يف الساعات ومعدات الوزن

قابلة للتصلب بالتعتيق



ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
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خصائص ممتازة ويمكن التحكم بها لمعامل المرونة الحرارية 
يمكن معالجة السبيكة لتصبح ذات معامل ثابت للمرونة في

درجات الحرارة التي تتراوح من -45 إلى +65 درجة مئوية
(-50 إلى +150 درجة فهرنهايت) 

جيدة للزنبركات المستخدمة في الساعات ومعدات الوزن 
قابلة للتصلب بالتعتيق

الزنبركات في التطبيقات
الدقيقة، مثل الساعات

وماكينات الوزن

g/cm³ 8.05lb/in³ 0.291الكثافة

2700درجة فهرنهايت1480درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 4.2 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 7.6 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

8993 – 10008 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 69 – 62نيوتن/مم2معامل الص��بة

23932 – 29008 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 200 – 165نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء65012002صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي – لجميع الخصائص الشاملة الجيدة

معادلة ا��جهاد تطبيع زنبركي – للحصول على الحد ا��ق من الثبات
صلبة بالتعتيق
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الهواء 
الهواء

الهواء4007502معادلة ا��جهادتطبيع زنبركي – للحصول على الحد ا��دنى لمعامل المرونة منخفض الحرارة والتخلفي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-50 – +150-45 – +8765 – 600116 – 800ُملدَّنة

(��ستخدامات المعام��ت الثابتة)

-50 – +150-45 – +13165 – 900159 – 1100ُمعالجة بالتطبيع الزنبركي

(��ستخدامات المعام��ت الثابتة)

-50 – +150-45 – +18965 – 1300218 – 1500تطبيع زنبركي + ُمعتقة

(��ستخدامات المعام��ت الثابتة)

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

Special Metals Group ا��سم التجاري لمجموعة*
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