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امليزات الرئيسية

مضادة لالهرتاء

مقاومة للبىل



.HPA 50 و Alloy 218 أيًضا باسم Nitronic 60 ُيعرف

الميزاتالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
الرئيسية

ا��ستخدامات
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

C–0.10

Si3.504.50

Mn7.009.00

Ni8.009.00

Cr16.0018.00

S–0.03

P–0.04

Mo–0.75

N0.080.18

Cu–0.75

Febal

 AMS 5848
ASTM A580

 UNS S21800
AWS 166

مضادة
ل��هتراء 

مقاومة للبلى

سيقان الصمامات 
الدبابيس 

أدوات الفرشاة 
كرا التحميل 

أعمدة تدوير
المضخات والحلقات 

الو��ئج الملولبة 
الُمثبتات

g/cm³ 7.6lb/in³ 0.28الكثافة

2500درجة فهرنهايت1375درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 8.810 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 15.8 درجة مئوية (21 – 200درجة مئوية)معامل التمدد

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

26200 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 181نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء2504801تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +570-200 حتى +102300 – 700145 – 1000ُملدَّنة بالمحلول

-330 حتى +570-200 حتى +189300 – 1300276 – 1900تطبيع زنبركي

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