
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4683

Tanýmlama

Yoðunluk : 9.1 (g/cm3)
Öz Isý : 405 J/kg (oC)
Isý Ýletkenlik : 10.2 W/m (oC)
Elektriksel Yalýtkanlýk : 0.95  mm2 (m)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties) Çekme Mukavemeti : 860 N / mm2

Akma Dayanýmý :  (%0.2) 380 N / mm2

Uzama % : 40
Elastisite Modülü : 222 kN / mm2

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)

Grade

Alloy
(188)

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)

C

0.05-0.15

Si

0.20-0.50

Mn

1.25

P

0.02

S

0.015

Cr

20.0-24.0

Ni

20.0-24.0

Co

Rest

2.4683 / Alloy 188, uzun süreli kullanýmlar için mükemmel yüksek sýcaklýk dayanýmý ile 1095 ° C'ye kadar oksitleyici ortamlara karþý çok 
iyi ve sülfat birikintisi sýcak korozyona karþý mükemmel direnç gösteren bir kobalt-nikel-krom-tungsten alaþýmýdýr. Konvansiyonel 
tekniklerle kolayca imal edilir. Diðer önemli özellikleri arasýnda, erimiþ klorür tuzlarýna karþý mükemmel direnç ve gaz halindeki 
sülfidasyona karþý iyi direnç bulunmaktadýr. UNS R30188 olarak da adlandýrýlan bu kobalt bazlý süper alaþým iyi þekillendirme ve kaynak 
özelliklerine sahiptir. Ýyi sünekliðinin bir sonucu olarak, 2.4683 / Alloy 188 malzemesi soðuk iþlemeyle de kolayca oluþturulur. Alaþým 
hýzla iþlenerek sertleþir, bu nedenle karmaþýk bileþen oluþturma iþlemleri için sýk ara tavlama iþlemlerine ihtiyaç duyulabilir. Dengeyi 
saðlamak için tüm sýcak veya soðuk iþlenmiþ parçalar tavlanmalý ve hýzla soðutulmalýdýr. Alaþým, hem manuel hem de otomatik kaynak 
yöntemleriyle kaynaklanabilir. 2.4683 / Alloy 188 normalde 1163-1191 ° C sýcaklýkta çözelti ile ýsýl iþleme tabi tutulur ve optimum özellikler 
için hýzla soðutulur veya suyla söndürülür. Çözelti ýsýl iþlem sýcaklýðýndan daha düþük sýcaklýklarda tavlama, malzemenin özelliklerini 
etkileyebilecek bir miktar karbür çökelmesi üretecektir.

2.4683 / Alloy 188, havacýlýk endüstrisinde çeþitli fabrikasyon bileþen uygulamalarý için uygun olan özellikleri barýndýrýr. Yerleþik askeri 
ve ticari gaz türbin motorlarýnda yanma kutularý, geçiþ kanallarý ve art yakýcý bileþenleri için yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Yeni motor 
programlarýndaki uygulamalarýda da kullanýlýr.

(2.4683 / ALLOY 188 – HAYNES 188 – UNS R30188 – AMS 5608 – CoCrNi22W)

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

R301882.4683

UNSEN Designation

CoCr22NiW

Fe

3.00

W

13.0-16.0

188

Alloy

La

0.02-0.12

Kobalt Bazlý Süper Alaþýmlar (Cobalt Based Super Alloys)

(2.4683 / ALLOY 188 – HAYNES 188 – UNS R30188 – AMS 5608 – CoCrNi22W)


