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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

معامل متدد ميكن التحكم فيه )ينخفض مع زيادة درجة الحرارة إىل 

نقطة االنقالب(

تتوافق مع معدل التمدد الخاص بزجاج البوروسيليكات وخزف 

األلومينا



.Pernifer 2918 و Dilver و Kovar أيًضا باسم Nilo® K ُيعرف

ا��ستخدامات النموذجيةالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي

العن

النسبة
المئوية
للحد
ا�دنى

النسبة
المئوية
للحد
ا�ق

Fenominal 53.00

Ninominal 29.00

Conominal 17.00

Mn–0.50

Si–0.20

C–0.04

Al–0.10

Mg–0.10

Zr–0.10

Ti–0.10

Cu–0.20

Cr–0.20

Mo–0.20

ASTM F15 W.NR 1.3981
 UNS K94610

AWS 094

معامل تمدد يمكن التحكم
فيه (ينخفض مع زيادة
درجة الحرارة إلى نقطة

ا��نق��ب) 
تتوافق مع معدل التمدد

الخاص بزجاج
البوروسيليكات وخزف

ا��لومينا

موانع تب من الزجاج والمعادن في
ا��ستخدامات التي تتطلب اعتمادية عالية أو
مقاومة للصدمة الحرارية؛ أي صمامات نقل

الطاقة العالية

g/cm³ 8.16lb/in³ 0.295الكثافة

2640درجة فهرنهايت1450درجة مئويةنقطة ا��نصهار

Inflection Point840درجة فهرنهايت450درجة مئوية

Thermal Conductivityدرجة مئوية•W/m 16.7درجة فهرنهايتbtu•in/ft2•h 116

µm/m 6.0 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) معامل التمدد
µm/m 5.2 – 4.6 درجة مئوية (20 – 400درجة مئوية)

x 10-6 in/in 3.3 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) 
x 10-6 in/in 2.9 – 2.6 درجة فهرنهايت (70 – 752درجة 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

الهواء أو الماء16501 – 9001920 – 1050إزالة الكربونلتحضير موانع التب من الزجاج والمعادن

إذا كان مطلوبًا وصلة أكسدة معدنية 
الهواء11101 – 6001830 – 1000ا��كسدة(ُيحدد الوقت ودرجة الحرارة بناًء على سمك ا��كسيد المطلوب)

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

حتى +750حتى +65400 – 45080 – 550ُملدَّنة

حتى +750حتى +102400 – 700131 – 900مسحوبة صلًدا

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