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 Special Metals Group of Companiesاالسم التجاري لشرك®

امليزات الرئيسية

تحّل محلها يف االستخدام عىل نطاٍق واسعٍ سبيكتا Nimonic 90 و

Inconel X-750

ما زالت مخصصة لالستخدامات النووية بسبب انخفاض محتوى 

الكوبالت بها

قابلة للتصلب بالتعتيق

جيدة لالستخدامات الديناميكية يف درجات الحرارة املرتفعة



.Udimet 80A و Superimphy 80A و Pyromet 80A و Nicrofer 7520 Ti أيًضا باسم Nimonic® 80A ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

C0.040.10

Si–1.00

Mn–1.00

S–0.015

Ag–0.0005

Al1.001.80

B–0.008

Bi–0.0001

Co–2.00

Cr18.0021.00

Cu–0.20

Fe–1.50

Pb–0.002

Ti1.82.70

Nibal

 ASTM B637
 BS 3076 NA 20

 BS HR 1
BS HR 601

 W.Nr 2.4952
 W.Nr 2.4631
 UNS N07080

AWS 031

تحّل محلها في ا�ستخدام على نطاٍق واسٍع
 Inconel X-750و Nimonic 90 سبيكتا

ما زالت مخصصة ل�ستخدامات النووية
بسبب انخفاض محتوى الكوبالت بها 

قابلة للتصلب بالتعتيق 
جيدة ل�ستخدامات الديناميكية في درجات

الحرارة المرتفعة▲

مكونات توربينات
الغاز 

الصناعة النووية 
الُمثبتات

8.19g/cm³lb/in³ 0.296الكثافة

2490درجة فهرنهايت1365درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.1 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.7 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

12328 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 85نيوتن/مم2معامل الص��بة

32199 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 222نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء700129016صلبة بالتعتيقُملدَّنة

الهواء600111016صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

––116 – 800145 – 1000ُملدَّنة

حتى 1020حتى 174550 – 1200203 – 1400ُملدَّنة + ُمعتقة

––189 – 1300218 – 1500تطبيع زنبركي

حتى 660حتى 218350 – 1500261 – 1800تطبيع زنبركي + ُمعتقة

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