
Alloy L605 

 اػتحکام ي خًسدگی

L605(UNS R30605) اػت کٍ داسای اػتحکام عالی دس دمای تاال ي داسای  تىگؼته-کشيم-ویکل-یک آلیاط کثالت

دسجٍ ػاوتیگشاد دس مذت صمان صیاد ي مقايمت عالی دستشاتش  089مقايمت خًتی دس تشاتش اکؼیذاػیًن تا دسجٍ حشاست 

قثال دس ػًلفیذ شذن می تاشذ. ایه متشیال می تًاوذ تًػظ سيشُای تًلیذ ي شکل دَی سایج تًلیذ شًد. ایه آلیاط 

ػت. اص مشخصٍ َای دیگش آن می تًان تٍ مقايمت دس تشاتش گالیىگ شذن ختٍ گشی مًسد اػتفادٌ قشاس میگشفتٍ اسی

 اشاسٌ کشد.

 ػاخت يتًلیذ

دسجٍ  5091يیظگی شکل پزیشی ي جًشکاسی خًتی داسد. دس سيؽ گشم کاسی ایه متشیال سا دس دمای  L605آلیاط 

ػاوتیگشاد تٍ اوذاصٌ کافی وگٍ می داسوذ. ایه متشیال تٍ دلیل خاصیت اوعغاف پزیشی دس سيؽ َای تًلیذ ػشد کاسی 

ویل می کىىذ تا تتًاوىذ آن سا تغییش شکل ػخت می شًد آن سا آ اػتفادٌ می شًد. ػپغ تٍ دلیل ایىکٍ ایه آلیاط ػشیع

دَىذ.تمام قغعات گشم کاسی یا ػشد کاسی شذٌ، آویل می شًوذ ي ػپغ ػشیعا ػشد می شًوذ تا تُتشیه خًاص سا 

داشتٍ تاشىذ. ایه آلیاط سا می تًان تٍ سيؽ َای دػتی ي اتًماتیک جًشکاسی کشدکٍ اص جملٍ ایه سيؽ َا سيؽ 

GTAW  يGMAW شیکی محافظ، پشتًی الکتشين ي جًشکاسی مقايمتی می تاشىذ. ایه مشخصات یک ، قًع الکت

 آلیاط خًب تشای جًشکاسی اػت.

 عملیات حشاستی  

دسجٍ ػاوتیگشاد قشاس  5029تا  5511اط معمًال دس دمای تًػیلٍ عملیات حشاستی ػاختٍ می شًد. ایه آلی  L605آلیاط

 گیشدآب کًئىچ میکىىذ.آویل کشدن دس دمایی کمتشاص دمای اوحالل اوجام میًاص تُتش خىک شذٌ ي یا دس میگیشد ي تشای خ

 صیشا دسآن دما ممکه اػت مقذاس کمی کاستیذ تشکیل شًدکٍ خًاص آلیاط سا تحت تاثیش قشاس می دَذ.

 کاستشدَا

. اص جملٍ دس قغعات داشتٍ تاشذدتاعث گشدیذٌ کٍ ایه آلیاط دس عیف يػیعی اص صىایع ًَا فضا کاستش L605خًاص آلیاط 

 ALLOY 188مًتًسَای تًستیه گاصی وظامی ي مؼافشتشی اػتفادٌ می شًد.دس مًتًسَای جذیذ ي پیششفتٍ متشیال َای 

 ALLOYکٍ داسای خًاص وؼثتا تُتشی َؼتىذجایگضیه ایه آلیاط شذٌ اوذ. یکی دیگش اص کاستشدَای  ALLOY230ي 

L605 شیىگ َا می تاشذ. اػتفادٌ دس ػاچمٍ َا ي سیىگ َای تلث 

  )ياحذ عىاصش تٍ دس صذ جشمی می تاشذ(خًاص شیمیایی :



P S C Si Mn Fe Ni W Cr CO 
Max0.04 Max0.03 0.1 Max0.4 1.5 Max 3 10 15 20 BALANCE 

 

 :خًاص فیضیکی

َذایت پزیشی  گشمای مخصًص وقغٍ ريب چگالی

 حشاست

مقايمت 

 الکتشیکی

ضشیة اوثؼاط 

 حشاستی

9.14 g/cm³ 0331-0311 405J/kg 84W/wmc 102microhm-
cm 

12.8um/mc 

 

 خًاص مکاویکی:

Harsness Elongaion Tensile  strength Yield strenght 

99HRB 59% 1000 Mpa 474 Mpa 

 


