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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

سبيكة منخفضة التمدد، وهي تحتفظ بأبعاد ثابتة تقريبًا مع مجموعة 

من درجات الحرارة الجوية العادية

معامل متدد منخفض من درجات الحرارة الباردة حتى حوايل 500+ 

درجة مئوية )930+ درجة فهرنهايت(

تحتفظ بقوتها وصالبتها يف درجات الحرارة فائقة الربودة



.Pernifer 36 و Supra 36 و Invar / Invar 36 أيًضا باسم Nilo® 36 ُيعرف
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سبيكة منخفضة التمدد. تحتفظ بأبعاد شبه ثابتة
في درجات الحرارة المعتادة. 

تتمتع بمعامل تمدد منخفض من درجات الحرارة
فائقة البرودة إلى حوالي 500 درجة مئوية (+930
درجة فهرنهايت). تحتفظ بقوة وص��بة جيدتين في

درجات الحرارة فائقة البرودة.

معايير الطول
(مرجع القياس) 

ا��قطاب الحرارية 
مكونات الليزر 

الخزانات وا��نابيب
لتخزين ونقل

الغازات المسالة

g/cm³ 8.11lb/in³ 0.293الكثافة

2610درجة فهرنهايت1430درجة مئويةنقطة ا��نصهار

430درجة فهرنهايت220درجة مئويةنقطة ا�نق�ب

btu•in/ft2•h 69.3درجة فهرنهايتW/m 10.0•درجة مئويةالتوصيل الحراري

µm/m 1.5 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) معامل التمدد
µm/m 2.6 درجة مئوية (20 – 200درجة مئوية)

x 10-6 in/in 0.83 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) 
x 10-6 in/in 1.4 درجة فهرنهايت (70 – 392درجة فهرنهايت)

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة 
ُتستخدم سبائك Nilo عادًة في حالة ُملدَّنة (العمل على البارد للرواسب يتسبب في تشوه معام�ت التمدد الحراري). 

قد تختلف أوقات التلدين تبًعا لسمك القسم. 

النوع
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء أو الماء15600.5 – 8501830 – 1000التلدين

للحصول على أعلى استقرار ل��بعاد
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درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

حتى +930حتى +65500 – 45080 – 550ُملدَّنة

حتى +930حتى +102500 – 700131 – 900مسحوبة صلًدا

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