
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4478

Tanýmlama

Demir ve nikel çok benzer termal genleþme katsayýlarýna sahiptir. Demire nikel ilavesi, katsayýnýn büyüklük sýrasýna göre 
azaltýldýðý bir alaþýmýn oluþmasýna neden olabilir. 1920'lerde yapýlan araþtýrmalar, yaklaþýk% 36 nikel içeren bir demir-nikel 
alaþýmýnýn oda sýcaklýðýnda ya da oda sýcaklýðýnda neredeyse hiç termal genleþme sergilemediðini buldu. Bu tür malzeme, 
deðiþmezliði veya sýcaklýk deðiþiklikleriyle geniþleme ve daralma eksikliði nedeniyle not edildi. Bu% 36 nikel alaþýmýnýn bileþimini 
deðiþtireren metalurji uzmanlarý, belirli uygulamalara uyacak þekilde benzersiz genleþme özelliklerine sahip bir dizi özel 
malzeme yarattýlar. 2.4478 onlardan biri.

2.4478, %52 nikel ve %48 demirden oluþan kontrollü bir genleþme alaþýmdýr. Oldukça düþük olan termal genleþme özellikleri, 
telekomünikasyon endüstrisindeki çeþitli elektronik uygulamalarda kullaným için son derece uygundur. Elektronik, týbbi 
(lazer ve röntgen makineleri), havacýlýk ve uzay mühendisliði ve kriyojenik bileþenler gibi endüstrilerde kullanýlýrlar.

2.4478’in temel özellikleri arasýnda, Sýfýra yakýn doðrusal genleþme katsayýsý ve Kriyojenik sýcaklýklarda yüksek mukavemet 
ve tokluk vardýr. Uygulamalarý genel olarak, Elektronik tüpler, otomotiv ve endüstriyel lambalar, hermetik cihazlar için camdan 
metale contalardýr.Özellikle cam contalar için çok çeþitli elektronik uygulamalarda kullanýlmaktadýr.

Bu malzeme, metalin cam veya seramiðe birleþtirilmesini gerektiren modern uygulamalarda ve derz bölgesindeki diferansiyel 
genleþmeyi önlemek için malzemelerin termal genleþme oranlarýnýn çakýþmasý gereken alanlarda kullanýlýr.
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Bu veri föyünde malzemenin durumu veya kullanýlabilirliði hakkýnda verilen bilgiler, özellikleri için bir garanti deðildir, 
sadece bir açýklama görevi görür. Tavsiye olarak verilen bilgiler, genel deneyimlerin yaný sýra kendi deneyimlerimize de 
uygundur. Ürünlerin iþlenme ve uygulama sonuçlarý için garanti verilmez.

Grade

Alloy 
52

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

Ni

 51.0

Fe

 49.0

Si

 0.30

SPESÝFÝKASYONLAR (Specifications)

Material

F302.4478

ASTM Alloy

FeNi52

Sýfýra yakýn doðrusal termal genleþme katsayýsý
Kriyojenik sýcaklýklarda yüksek mukavemet ve tokluk

Alaþým 52 Uygulamalarý
Elektronik tüpler, 
otomotiv ve endüstriyel lambalar ve hermetik cihazlar için camdan metale contalar.

Alaþým 52'nin Temel Özellikleri
Akma Dayanýmý (min) : 280 N / mm2

Nihai Çekme Dayanýmý : 550 N / mm2

Uzama : %35
Sertlik : 80 (HB)

Mekanik Özellikler

N14052

UNS

Düþük Genleþme Alaþýmlarý (Low Expansion Alloys)
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