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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

مقاومة جيدة لألكسدة

مقاومة جيدة للتآكل يف درجات الحرارة املرتفعة

جيدة لالستخدامات الساكنة يف درجات الحرارة املرتفعة



.Nicrimphy 600 و Pyromet Alloy 600 و Nicrofer 716 أيًضا باسم Inconel® 600 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

Ni72.00–

Cr14.0017.00

Fe6.0010.00

Mn–1.00

C–0.10

Cu–0.50

Si–0.50

S–0.015

P–0.04

Co–1.00

Nb/Cb–1.00

Ti–0.50

Ta–0.05

AI–0.35

 AMS 5665
 AMS 5687

 ASTM B166
 BS 3075 NA 14
 BS 3076 NA 14

 DTD 328A
QQ-W-390

 W.NR 2.4816
 UNS N06600

AWS 010

مقاومة جيدة ل��كسدة 
مقاومة جيدة للتآكل في درجات

الحرارة المرتفعة 
جيدة ل��ستخدامات الساكنة في

درجات الحرارة المرتفعة**

مكونات ا��فران 
المعالجة

الكيميائية 
معالجة المواد

الغذائية 
الهندسة النووية

8.47g/cm³lb/in³ 0.306الكثافة

2575درجة فهرنهايت1413درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.4 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 13.3 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

10965 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 75.6نيوتن/مم2معامل الص��بة

29878 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 206نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء4608601تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +1830-200 حتى +871000 – 600123 – 850ُملدَّنة

-330 حتى +1830-200 حتى +1311000 – 900210 – 1450تطبيع زنبركي

قد تحدث مغنطة بسيطة في أقل من 120 درجة مئوية (184 درجة فهرنهايت)

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