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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

قدرة جيدة عىل مقاومة التمزق بفعل الزحف يف درجات الحرارة 

املرتفعة

جيدة جًدا يف درجات الحرارة املنخفضة

قابلة للتصلب بالتعتيق

جيدة لالستخدامات الديناميكية يف درجات الحرارة املرتفعة



X750 هي سبيكة من النيكل والكروم قابلة للتصلب عن طريق الترسيب بواسطة إضافات من ا��لومنيوم والتيتانيوم، ولديها قوة ضد التمزق بفعل الزحف في درجات الحرارة التي تصل
.Nimonic 90 إلى حوالي 700 درجة مئوية (1290 درجة فهرنهايت). وتستخدم على نطاق واسع في درجات الحرارة المرتفعة ولكنها ليست قوية مثل سبيكة

.Udimet X750 و Pyromet X750 و Haynes X750 و Superimphy 750 و Nicrofer 7016 أيًضا باسم Inconel® X750 ُيعرف
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قدرة جيدة على مقاومة التمزق بفعل الزحف في
درجات الحرارة المرتفعة 

 Nimonic 90 ليست بقوة سبيكة
جيدة جًدا في درجات الحرارة فائقة البرودة 

قابلة للتصلب بالتعتيق 
جيدة ل��ستخدامات الديناميكية في درجات الحرارة

المرتفعة▲

المفاع��ت النووية 
توربينات الغاز 

محركات الصواريخ 
أوعية الضغط 

هياكل الطائرات

8.28g/cm³lb/in³ 0.299الكثافة

2600درجة فهرنهايت1430درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.0 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.6 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

10994 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 75.8نيوتن/مم2معامل الص��بة

معامل المرونة 
(تطبيع زنبركي + ُمعتقة) 

(تطبيع زنبركي + معالجة حرارية على 3 أجزاء) 
(تطبيع زنبركي رقم 1 + ُمعتقة)

k 218.0نيوتن/مم2 
k 212.4نيوتن/مم2 
k 213.7نيوتن/مم2

31619 كيلو رطل لكل بوصة مربعة 
30806 كيلو رطل لكل بوصة مربعة 
30995 كيلو رطل لكل بوصة مربعة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

لهواء65012004صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي

تطبيع زنبركي (3 أجزاء)
التلدين 

ُمستقرة 
صلبة بالتعتيق

 1150
 843
704

 2100
 1550
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 † 2
 24
20

لهواء 
لهواء 
لهواء

لهواء730135016صلبة بالتعتيقتطبيع رقم 1

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

– –116 – 800145 – 1000ُملدَّنة

 – –130 – 900167 – 1150تطبيع رقم 1

 – –159 – 1100217 – 1500تطبيع زنبركي

-330 حتى +1020-200 حتى +188550 – 1300210 – 1450تطبيع رقم 1 + ُمعتقة

-330 حتى +700-200 حتى +196370 – 1350254 – 1750تطبيع زنبركي + ُمعتقة

-330 حتى +1020-200 حتى +159550 – 1100181 – 1250تطبيع زنبركي + معالجة حرارية على 3 أجزاء

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

Special Metals ا��سم التجاري لمجموعة كات®

.AWI ل��قطار التي تقل عن 1.00 مم، ُيرجى ا��تصال بقسم الجودة في كة †
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