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امليزات الرئيسية

معامل متدد حراري منخفض وثابت اسميًا من درجة حرارة الغرفة 

حتى درجة حرارة 300 درجة مئوية )570 فهرنهايت(



.Glass Sealing 42 و Dilaton 42 و Pernifer 40 و Invar 42 أيًضا باسم Nilo® 42 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
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 UNS K94100
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معامل تمدد حراري منخفض وثابت اسميًا من
درجة حرارة الغرفة حتى درجة حرارة 300 درجة

مئوية (570 درجة فهرنهايت).

إطارات من
الرصاص شبه

موصلة 
ا��قطاب الحرارية 
أنواع مختلفة من

موانع التب من
الزجاج والمعادن

g/cm³ 8.11lb/in³ 0.293الكثافة

2615درجة فهرنهايت1435درجة مئويةنقطة ا��نصهار

700درجة فهرنهايت370درجة مئويةنقطة ا�نق�ب

btu•in/ft2•h 72.8درجة فهرنهايتW/m 10.5•درجة مئويةالتوصيل الحراري

µm/m 5.3 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) معامل التمدد
µm/m 6.5 – 4.5 درجة مئوية (20 – 300درجة مئوية)

x 10-6 in/in 2.9 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) 
x 10-6 in/in 3.6 – 2.5 درجة فهرنهايت (70 – 572درجة 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

 

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

حتى +570حتى +65300 – 45080 – 550ُملدَّنة

حتى +570حتى +102300 – 700131 – 900مسحوبة صلًدا

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

AWS 091 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

NILO® 42

P.O. BOX 234209, DUBAI, UAE
 uae@alloywire.com | 97165536592+ :سكافلا مقر | 97165536592+ :فتاه

بيان إخالء املسؤولية | الرشوط

ISO 14001ISO 9001AS 9100

الفضاء والدفاع إدارة الجودةالبيئة الصحة والسالمة

OHSAS 18001


