
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4630

Tanýmlama

Yoðunluk : 8.4 (g/cm3)
Öz Isý : 445 J/kg (oC)
Isý Ýletkenlik : 12.1 W/m(oC)
Elektriksel Yalýtkanlýk : 1.09 µ  (m)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties)

Grade

Alloy 
(75)

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

C

0.08-0.15

Si

1.00

Mn

1.00

P

0.03

S

0.02

Cr

18.0-21.0

Ni

Rest

Ti

0.20-0.60

2.4630 / Alloy 75 temel olarak nikel ve kromdan oluþan bir nikel bazlý süper alaþýmdýr. 2.4630 / Alloy 75 yaklaþýk olarak %80 oranýnda 
nikel, % 20 oranýnda krom elementlerinden oluþmaktadýr. Nikel ve krom elementlerine ilave olarak bu süper alaþýmýn içerisinde az 
miktarda titanyum ve karbon elementleri de bulunmaktadýr ve bu elementler vasýtasýyla malzeme ekstra güç ve dayanýklýlýða sahip 
olmaktadýr. 1940’lý yýllarýn ortalarýnda geliþtirilen 2.4630 / Alloy 75 üretildiði ilk yýllarda genellikle jet motoru býçaklarýnda kullanýlmak 
üzere tasarlanmýþtý. Günümüzde ise bu süper alaþým halen birçok türbin kanadýnda kullanýlmaya devam etmektedir. Haynes 75 / Nimonic 
75 / Nicrofer 7520 olarak da bilinen bu malzemenin bir baþka yaygýn kullanýldýðý alan ise ýsýl iþlem fýrýnlarýndaki bazý önemli parçalar 
ve ýsýl iþlem fýrýnýnýn ýsýtýcý ekipmanlarýdýr.

W. Nr. 2.4951 olarak da gösterilmekte olan bu malzemenin mekanik dayanýmý önemli derecede iyidir ve yüksek sýcaklýklarda bile 
oksitlenmeye karþý mukavim ve dayanýklýdýr. 2.4630 / Alloy 75 nükleer mühendislik uygulamalarýnýn birçok yerinde ve sac malzeme 
üretim tesislerinde yaygýn olarak kullanýlmakta ve tercih edilmektedir.

(2.4630 / HAYNES 75 – NIMONIC 75 – UNS N06075 – ALLOY 75 – W.Nr. 2.4951 – NICROFER 7520) 

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.

SPESÝFÝKASYONLAR (Specifications)

Material

N060752.4630

UNS Alloy

75

EN Designation

NiCr20Ti

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)
Çekme Mukavemeti : 640 N / mm2

Akma Dayanýmý : (%0.2) 235  N / mm2

Elastisite Modülü : 221 kN / mm2

Dayanýklýlýk : 1200 (oC)
Uzama : %26

Fe

 5.00

Pb

0.005

Cu

 0.50

Co

 5.00

Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)

(2.4630 / HAYNES 75 – NIMONIC 75 – UNS N06075 – ALLOY 75 – W.Nr. 2.4951 – NICROFER 7520)


