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AWS 022 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

INCOLOY® 825  متوافر يف
سلك مستدير

قضبان وأطوال

سلك ُمسطَّح

سلك ُمشكَّل

حبل/جديلة

ُعلب

لفائف

بكرات

قضبان وأطوال

مالحظة مهمة: نقوم بتصنيع املنتجات وفًقا للخصائص 

امليكانيكية املطلوبة.

امليزات الرئيسية

مقاومة لبيئات االختزال مثل تلك التي تحتوي عىل أحامض الكربيتيك 

والفوسفوريك

مقاومة ملجموعة من املواد املؤكِسدة مثل النيرتيك والنرتات

مقاومة للتشقق الناتج عن التآكل اإلجهادي أليون الكلوريد ومقاومة للتنقر 

والتآكل الحفريي

جيدة للمعالجة الكيميائية

INCOLOY® 825
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OHSAS 18001

AWS 022 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

INCOLOY® 825

.Ferrochronin 825 و Superimphy 82 و Nicrofer 4221 أيًضا باسم Incoloy® 825 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية
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(0175

 W.Nr 2.4858
 UNS N08825

AWS 022

مقاومة لبيئات ا��ختزال مثل تلك
التي تحتوي على أحماض
الكبريتيك والفوسفوريك 

مقاومة لمجموعة من المواد
المؤكِسدة مثل النيتريك والنترات 
مقاومة للتشقق الناتج عن التآكل

ا��جهادي ��يون الكلوريد
ومقاومة للتنقر والتآكل الحفيري 

جيدة للمعالجة الكيميائية

المعالجة
الكيميائية 

إعادة معالجة
الوقود النووي 
إنتاج ا��حماض 

معدات التنظيف

g/cm³ 8.14lb/in³ 0.294الكثافة

2550درجة فهرنهايت1400درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.8 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 14.0 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11009 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 75.9نيوتن/مم2معامل الص��بة

28428 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 196نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

لهواء0.5 – 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

-145 حتى +480-100 حتى +87250 – 600116 – 800ُلدَّنة

-145 حتى +480-100 حتى +116250 – 800159 – 1100تطبيع زنبركي

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


