
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4608

Tanýmlama

2.4608, yüksek sýcaklýkta oksidasyon ve karbürizasyona karþý olaðanüstü dirençli, yüksek krom nikel bazlý bir süper alaþýmdýr. 2.4608, 
yað veya su ile tavlamanýn tekrarlanan termal þokuna dayanma konusunda olaðanüstü bir yeteneðe sahiptir. 2.4608, 
çok deðiþken korozif koþullara dayanabilen az sayýda malzemeden biridir. Kapanma üzerine 2.4608, sülfürik asit ve politiyonik asit stres 
korozyonu çatlamasý ile çiðlenme noktasý korozyonuna karþý koyar.

Mükemmel bir karbonlama ve metal tozuma direnci vardýr. 2200 ° F ile mükemmel uzun süreli oksidasyon direncine sahiptir. Ayrýca 
mükemmel termal þok ve yorulma direnci vardýr. Klorür iyonu ve poli tiyonik asit gerilmeli korozyon çatlaðýna ve sülfürik aside 
dayanýklýlýðý üst düzeydedir.

Rafinerilerde ve kömür yakýtlý kazanlarda boru destekleri olarak, Isýl iþlem küfleri, imbikler, fan þaftlarý ve demirbaþlarda, Karbon Fiber 
üretim muflalarýnda, Sülfürik asit bitki yýðýný amortisörlerinde, Erimiþ cam memeciklerinde, Döküm ýsýya dayanýklý alaþýmlarýn tamir 
kaynaðý için 2.4608 kaynak dolgusunda, Çimento Fýrýnlarý Ýçin Lastik Düþürme Kanallarýnda kullanýlýr.

(2.4608 / UNS N06333 – ALLOY 333)

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
333

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

C

0.03-0.08

Si

0.70-1.50

Mn

2.00

P

0.03

S

0.015

Cr

24.0-26.0

Mo

2.50-4.00

Ni

44.0-47.0

Cu

 0.50

Co

2.50-4.00

Fe

Kalan

W

2.50-400

SPESÝFÝKASYONLAR (Specifications)

Material

N063332.4608 NiCr26MoW

UNS Alloy

333

EN Designation

Yoðunluk : 8.2 (g/cm3)
Öz Isý : 441 J/kg (oC)
Isý Ýletkenlik : 11.1 W/m(oC)
Elektrik Direnci : 1.14  mm2 (m)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties)

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)
Çekme Mukavemeti : 550 N / mm2 

Akma Dayanýmý : %0.2 / 240 N / mm2

Uzama : %30
Elastisite Modülü : 201 kN / mm2

Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)

(2.4608 / UNS N06333 – ALLOY 333)


