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يعرف Waspaloy أيضا باسم سبائك 685.
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قوة مرتفعة للغاية في درجات الحرارة المرتفعة 
Rene 41 قوة مماثلة بصورة عامة لقوة سبيكة
 Inconel 718 وأفضل بصورة عامة من سبيكة

قابلة للتصلب بالتعتيق 
جيدة لستخدامات الديناميكية في درجات الحرارة

المرتفعة▲

أجزاء محركات
توربينات الغاز 

مكونات الطيران 
زنبركات وُمثبتات

g/cm³ 8.16lb/in³ 0.295الكثافة

2425درجة فهرنهايت1330درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 6.8 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.2 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11750 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 81نيوتن/مم2معامل الص��بة

30600 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 211.0نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

ُمستقرة ُملدَّنة
صلبة بالتعتيق
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الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

––116 – 800159 – 1100ُملدَّنة بالمحلول

حتى +1020حتى +189550 – 1300218 – 1500ُملدَّنة بالمحلول + ُمعتقة

––189 – 1300232 – 1600تطبيع زنبركي

حتى +1020حتى +189550 – 1300218 – 1500تطبيع زنبركي + ُملدَّنة + ُمعتقة

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