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 Aperam Alloys Imphyاالسم التجاري لشرك†



وهي تستخدم حينما يكون من المطلوب وجود مقاومة كبيرة للتآكل و/أو تراٍخ بسيط في درجات الحرارة التي تصل إلى 380 درجة مئوية (715 درجة
فهرنهايت). ويمكن استخدام هذه السبيكة في الخدمات الطبية ومنتجات الفم وا��سنان وجراحات زراعة ا��عضاء وطب العظام.

.Conichrome و Elgiloy أيًضا باسم Phynox يعرف
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AWS 100

مزيٌج بين القوة العالية والليونة
والخصائص الميكانيكية الجيدة في درجات

الحرارة المحيطة 
عمر ك��ل ممتاز 

مقاومة ممتازة للتآكل في العديد من
البيئات 

غير ممغنطة 
قابلة للتصلب بالتعتيق (تطبيع زنبركي

فقط) 
جيدة ل��ستخدامات في مياه البحر

لزنبركات 
مكونات موانع

التب 
ا��جهزة الطبية 

مكونات الساعات 
استخدامات

الطيران 
استخدامات

البتروكيماويات 
الهندسة البحرية

g/cm³ 8.3lb/in³ 0.300الكثافة

2600 درجة فهرنهايت1427 درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.0 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.5 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11168 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 77نيوتن/مم2معامل الص��بة

29501 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 203.4نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

–––––ُملدَّنة

الهواء5209705صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-300 حتى +840-185 حتى +116450 – 800145 – 1000ُملدَّنة

-300 حتى +840-185 حتى +203450 – 1400276 – 1900تطبيع زنبركي

-300 حتى +840-185 حتى +276450 – 1900319 – 2200تطبيع زنبركي + ُمعتقة

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