
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

1.4864

Tanýmlama

Yoðunluk : 8 (g/cm3)
Öz Isý : 550 J/kg (oC)
Isý Ýletkenlik : 12.5 W/m(oC)
Elektriksel Yalýtkanlýk : 1  mm2 (m)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties)

Grade

Alloy (330)

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

C

 0.15

Si

1.00-2.00

Mn

2.00

P

0.045

S

0.015

Cr

15.0-17.0

Ni

33.0-37.0

N

 0.11

1.4862 ve 1.4864, östenitik matristeki az miktarda çökeltilmiþ titanyum nitrür ve karbür ile karbonitrürler içeren katý çözelti alaþýmlarýdýr. 
Yaklaþýk% 2 silikon içeren 1.4862 ve 1.4864 nikel-krom-demir alaþýmlarý genel amaçlý ýsýya dayanýklý malzemelerdir. Özellikle döngüsel 
ýsýtma ve soðutma koþullarý altýnda, yaklaþýk 1000 ° C'ye (1850 ° F) kadar iyi oksidasyon direncine sahiptirler. Ayrýca karbürizasyona karþý 
mükemmel direnç gösterirler ve bu koþullar altýnda endüstride yaygýn olarak kullanýlýrlar. Oksijen içeriðinin düþük olduðu azot içeren 
atmosferlere karþý dirençleri, onlarý çatlak amonyak gibi ortamlar için uygun hale getirir.

1.4862 ve 1.4864 iyi oksidasyon direncine sahiptir ve yaklaþýk 1000 ° C'ye (1850 ° F) kadar kireç oluþumuna direnç gösterir. Oluþan 
herhangi bir ölçek, özellikle döngüsel ýsýtma ve soðutma koþullarý altýnda sýkýca yapýþýr. Alaþýmlar karbürizasyona karþý mükemmel 
dirence sahiptir ve bu nedenle endüstride karbürleme koþullarýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. 1.4862 ve 1.4864, oksijen içeriðinin 
düþük olduðu nitrojen içeren ortamlara, yani çatlamýþ amonyakta iyi dirence sahiptir. Sülfidasyona direnç, oksitleme altýnda indirgeyici 
koþuldan daha iyidir. Sülfür skalasý pul pul dökülme eðilimi gösterir ve oksit skalasýnýn koruyucu etkisi yoktur.

(1.4864 / ALLOY 330 – INCOLOY 330 – UNS N08330 – X12NiCrSi35-16 – W.Nr. 1.4886)

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

N083301.4864

UNS Alloy

330

EN Designation

X12NiCrSi35-16

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)
Çekme Mukavemeti : 550-750 N/mm2

Akma Dayanýmý : (%0.2) 230 N/mm2

Elastisite Modülü : 194 kN/mm2

Uzama : %30
Dayanýklýlýk : 1100 (oC)
Sertlik : 223 HB

(330)

AISI/SAE

Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)
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