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امليزات الرئيسية

قدرة جيدة عىل مقاومة التمزق بفعل الزحف يف درجات الحرارة املرتفعة

Inconel X-750 قوة أعىل من سبيكة

تتمتع بخصائص ميكانيكية يف درجات الحرارة املنخفضة أفضل من سبيكتّي 

Inconel X-750و Nimonic 90

قابلة للتصلب بالتعتيق

جيدة لالستخدامات الديناميكية يف درجات الحرارة املرتفعة



.Udimet 718 و .Supermet 718 و Pyromet 718 و Haynes 718 و Superimphy 718 و Nicrofer 5219 أيًضا باسم Inconel® 718 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

C–0.08

Mn–0.35

Si–0.35

P–0.015

S–0.015

Cr17.0021.00

Ni50.0055.00

Mo2.803.30

Nb/Cb4.755.50

Ti0.651.15

Al0.200.80

Co–1.00

Ta–0.05

B–0.006

Cu–0.30

Pb–0.0005

Bi–0.00003

Se–0.0003
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AWS 013

قدرة جيدة على مقاومة التمزق بفعل الزحف في درجات الحرارة
المرتفعة 

 Inconel X-750 قوة أعلى من
تتمتع بخصائص ميكانيكية في درجات الحرارة المنخفضة أفضل من

 Inconel X-750و Nimonic 90
قابلة للتصلب بالتعتيق 

جيدة ل�ستخدامات الديناميكية في درجات الحرارة المرتفعة▲

توربينات الغاز 
محركات الصواريخ 

مركبات الفضاء 
المفاع�ت النووية 

المضخات

8.19g/cm³lb/in³ 0.296الكثافة

2437درجة فهرنهايت1336درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.2 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 13.0 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11197 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 77.2نيوتن/مم2معامل الص��بة

29719 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 204.9نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

تطبيع رقم 1 أو تطبيع زنبركي
التلدين 

صلبة بالتعتيق 
العمر الكلي

 980
 720
620

 1800
 1330
1150

 1
 8

18

الهواء 
الفرن 
الهواء

تطبيع رقم 1 أو تطبيع زنبركي 
(ISO 15156-3/NACE MR 0175 بالنسبة لشهادة)

التلدين 
صلبة بالتعتيق

 1010
790

 1850
1455

 2
6

الهواء 
الهواء

صلبة بالتعتيق تطبيع رقم 1 أو تطبيع زنبركي
العمر الكلي

 720
620

 1330
1150

 8
18

الفرن 
الهواء

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

––116 – 800145 – 1000ُلدَّنة

––145 – 1000175 – 1200تطبيع رقم 1

––189 – 1300218 – 1500تطبيع زنبركي

-330 حتى +1020-200 حتى +181550 – 1250210 – 1450تطبيع رقم 1 + ُملدَّنة + ُمعتقة

ُيرجى ا�تصال بالقسم الفني في 220Alloy Wire – 1520250 – 1720تطبيع رقم 1 + ُمعتقة

-330 حتى +1020-200 حتى +181550 – 1250210 – 1450تطبيع زنبركي + ُملدَّنة + ُمعتقة

ُيرجى ا�تصال بالقسم الفني في 247Alloy Wire – 1700283 – 1950تطبيع زنبركي + ُمعتقة

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

* استخدامات ساكنة
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