
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4880

Tanýmlama

Yoðunluk : 8.08 (g/cm3)
Ergime Aralýðý : 1293 - 1370 oC
Özdirenç : 111.2 microhm - cm 
Termal Ýletkenlik : 10.9 W/m-K
Öz Isý : 462 J/kg (oC)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties) Çekme Mukavemeti : 111 ksi

Akma  Mukavemeti : 45 ksi
Uzama % : 68
Dayanýklýlýk : 1204 °C'ye (2200 °F)

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)

Grade

Haynes
(HR-160)

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)
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2.4880 (UNS N12160) alaþýmý, çeþitli yüksek sýcaklýk korozyon saldýrýlarýna karþý olaðanüstü dirençli katý çözeltiyle güçlendirilmiþ nikel-
kobalt-krom-silikon alaþýmýdýr. 2.4880 alaþýmý, hem indirgeyici hem de oksitleyici ortamlarda sülfidasyon ve klorür saldýrýsýna karþý 
mükemmel dirence sahiptir. Alaþým ayrýca, fosfor, vanadyum ve diðer safsýzlýklar tarafýndan oluþturulanlar gibi düþük erime noktalý 
bileþikler tarafýndan oksidasyon, sýcak korozyon, karbürizasyon, metal tozu, nitrasyon ve korozyon saldýrýsýna karþý son derece iyi bir 
dirence sahiptir. Alaþým, düþük dereceli yakýtlarýn yanmasý veya kimyasal hammaddelerin kükürt, klor, flor, vanadyum, fosfor ve diðerleri 
gibi aþýndýrýcý kirleticilerle iþlenmesi sonucu oluþan yüksek sýcaklýk korozif ortamlarýndaki uygulamalar için uygundur. Alaþým, 1204 ° 
C'ye (2200 ° F) kadar sýcaklýklara dayanabilir.

2.4880 alaþým mükemmel þekillendirme ve kaynak özelliklerine sahiptir. Tüm parçayý sýcaklýða getirmek için yeterli süre boyunca 2050 
° F (20 ° C) sýcaklýkta tutulmasý koþuluyla dövme veya baþka þekilde sýcak iþlenebilir. Ýyi sünekliðinin bir sonucu olarak, 2.4880 alaþýmý 
da soðuk iþlemle kolayca oluþturulmuþtur. En iyi özellik dengesini saðlamak için soðuk veya sýcak iþlenmiþ parçalar tavlanmalý ve hýzla 
soðutulmalýdýr. 2.4880 alaþýmý, gaz tungsten ark, gaz metal ark ve direnç kaynaðý gibi çeþitli tekniklerle kaynaklanabilir.

(2.4880 / UNS N12160 – ALLOY HR 160 – HAYNES HR160 – NiCo29Cr28Si)

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

N121602.4880

UNS Haynes

HR-160

EN Designation

NiCo29Cr28Si

Nb

 1.00

Al

 0.40

Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)

(2.4880 / UNS N12160 – ALLOY HR 160 – HAYNES HR160 – NiCo29Cr28Si)


