
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4660

Tanýmlama

Yoðunluk : 8.1 (g/cm3)
Öz Isý : 456 J/kg (oC)
Isý Ýletkenlik : 11.5 W/m(oC)
Elektriksel Yalýtkanlýk : 1.07  mm2 (m)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties)

Grade

Alloy 
(20)

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

C

 0.07

Si

1.00

Mn

2.00

P

0.025

S

0.015

Cr

19.0-21.0

Mo

2.00-3.00

Ni

32.0-38.0

2.4660, molibden ve bakýr ilavesi ve niobium ile saðlamlaþtýrýlmýþ, düþük karbonlu nikel demir krom alaþýmýdýr. Korozyona karþý oldukça 
dayanýklýdýr ve klorür içeren ortamlarda sülfürik / fosforik / nitrik asitlere karþý iyi direnç gösterir. Kristaller arasý korozyona, çatlamaya 
karþý iyi direnç gösterir.

Alloy20 olarak da geçen 2.4660 alaþým, sülfürik aside dayanacak þekilde özel olarak tasarlanmýþtýr. Nikel, krom, molibden ve bakýr 
seviyeleri mükemmel bir genel korozyon direnci saðlar. Kýsýtlý karbon artý niobium stabilizasyonu, kaynaklý imalatlarýn, normalde kaynak 
sonrasý ýsýl iþlem görmeden korozif ortamlarda kullanýlmasýna izin verir. % 33 nikelde, Alaþým 20 klorür stres korozyon çatlaðýna pratik 
baðýþýklýða sahiptir. Bu alaþým genellikle 316L paslanmaz ile ortaya çýkabilecek sorunlarý çözmek için seçilir.

Uygulama alanlarý arasýnda genel olarak, Sülfürik asit dekapaj tanklarý, raflarý ve ýsýtma serpantinleri, Fosfat kaplama varilleri ve raflarý, 
Isý eþanjörleri, Kabarcýk kapaklarý, Proses borularý, Karýþtýrma tanklarý, Kimyasal ve petrol iþleme ekipmanlarý sayýlabilir.

(2.4660 / ALLOY 20 – UNS N08020 – CARPENTER 20 – 20Cb-3 – INCOLOY ALLOY 20 – VAR® 20 – INCOLOY 20)

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

N080202.4660

UNS Alloy

20

EN Designation

NiCr20CuMo

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

Akma Dayanýmý : (%0.2) 240  N / mm2

Elastisite Modülü : 202 kN / mm2

Uzama : %30

Cu

3.00-4.00

Co

 1.50

Nb

1.00

Fe

Rest

Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)

(2.4660 / ALLOY 20 – UNS N08020 – CARPENTER 20 – 20Cb-3 – INCOLOY ALLOY 20 – VAR® 20 – INCOLOY 20)


