
INCOLOY® 800

alloywire.ae الجودة يف التصنيع واملوثوقية يف التسليم 

املزايا الرئيسية لعمالئنا
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025 مم حتى 21 مم )001. 
بوصة حتى 827. بوصة(

الطلبية من 3 متر حتى 3 طن )10 
أقدام حتى 6000 رطل(

الدعم الفني

التسليم: خالل 3 أسابيع

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكمتتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

AWS 020 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

مالحظة مهمة: نقوم بتصنيع املنتجات وفًقا للخصائص 

امليكانيكية املطلوبة.

امليزات الرئيسية

مقاومة للتآكل يف درجات الحرارة املحيطة

قابلة للتصلب عن طريق الرتسيب

جيدة لالستخدامات الساكنة يف درجات الحرارة املرتفعة**

INCOLOY® 800 متوافر يف
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Alloy Wire International Ltd. 2017 ©  حقوق النرش



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

AWS 021 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

INCOLOY® 800
.Pyromet 800 و Nicrimphy 800 و Nicrofer 3220 أيًضا باسم Incoloy® 800 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

العن
النسبة

المئوية للحد
ادنى

النسبة
المئوية للحد
اق

Ni30.0035.00

Co–2.00

Cu–0.75

Cr19.0023.00

Al0.150.60

C–0.10

Si–1.00

Mn–1.50

Ti0.150.60

Febal

S–0.015

 BS 3075 NA15
BS 3076 NA15

 W.NR 1.4876
 UNS N08800

AWS 020

مقاومة للتآكل في درجات
الحرارة المحيطة 

قابلة للتصلب عن طريق
الترسيب 

جيدة ل��ستخدامات
الساكنة في درجات الحرارة

المرتفعة**

توصي��ت
المواسير الخاصة

بالمعالجة 
المباد��ت الحرارية 

معدات الكربنة 
تغليف عن

التسخين

g/cm³ 7.94lb/in³ 0.287الكثافة

2525درجة فهرنهايت1385درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.9 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 14.4 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11444 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 78.9نيوتن/مم2معامل الص��بة

28500 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 196.5نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء0.5 – 8401 – 450880 – 470تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +1500-200 حتى +87815 – 600116 – 800ُلدَّنة

-330 حتى +1500-200 حتى +116815 – 800159 – 1100تطبيع زنبركي

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

Special Metals ا��سم التجاري لمجموعة كات®


