
ALLOY N155 
 

ي محیط َای با تىش متًسط تا دسجٍ  c°815دس محیط َای با تىش باال تا دسجٍ حشاست  N155(UNS R30155)آلیاط 

مًسد استفادٌ قشاس می گیشد. ایه متشیال داسای مقايمت دس بشابش اکسیذاسیًن عالی، اوعطاف پزیشی خًب ي  c°1100حشاست 

 سختی وذاسد.پیشاص حشاستی باالی ایه آلیاط راتی است ي استباطی با عملیات قابلیت ساخت ي تًلیذ باال می باشذ. خً

میالدی آغاص شذٌ است. ایه آلیاط دس ًَاپیما کاسبشد يسیعی داسد کٍ اص آن  0491 ٍتًلیذ ي استفادٌ اص ایه آلیاط دس اياخش دَ

 ه ي واصل َا می باشذ.دم ًَاپیما، قطعات پس سًص، محفظٍ احتشاق، پشٌ تًسبی،جملٍ لًلٍ َای اگضيص 

ایه متشیال عالی بشای پیچ ي مُشٌ َایی کٍ دس دسجٍ حشاست باال کاسبشد داسوذ، می باشذ. ایه متشیال بشای استفادٌ دس 

 تجُیضات عملیات حشاستی کٍ ویاص بٍ استحکام دس دسجٍ حشاست باال می باشىذ، بسیاس اقتصادی است.

 ،است. َىگامی کٍ متشیال فشسایىذٌست کٍ شامل محیط َای اکسیذاسیًن ي بشابش خًسدگی بسیاس مقايم ا N155آلیاط 

است. ایه آلیاط دس بشابش محلًل َای َماوىذ فًالدَای ضذصوگ  آنبشابش اسیذویتشیک دس مقايمتعملیات حشاستی شذٌ است 

اسیذ َیذسيکلشیک ضعیف بسیاس بُتش اص فًالدَای ضذ صوگ است. ایه متشیال دس دمای معمًلی دس بشابش اسیذ سًلفًسیک 

 مقايم است. 

سشد کشد. ایه آلیاط سا می تًان با فشآیىذَای مختلف  یسا می تًان ماشیىکاسی، فًسجکاسی ي شکل دَ N155آلیاط 

 اسی کشد.جًشک

بشای ایىکٍ خًاص بُیىٍ ای داشتٍ باشىذ، عملیات حشاستی می شًوذ. يسق َای واصک دس دمای  N155اکثش مقاطع آلیاط 

1176°c  عملیات حشاستی می شًوذ. مذت صمان ایه عملیات حشاستی بٍ ضخامت يسق بستگی داسد ي سپس دس ًَا سشیع

کًئىچ عملیات حشاستی می شًوذ ي تًسط آب  c°1176َا معمًال دس یلگشد َا ي يسق م ا کًئىچ می شًوذ.خىک شذٌ ي ی

 میشًد.

 
 

 )عىاصش بٍ دسصذ جشمی می باشذ (خًاص شیمیایی

Cr S P Mn Si С 

20.0-22.5 
0.03 
Max. 

0.04 
Max. 

1-2 1 Max. 0.08-0.16 

Nb W Co N Ni Mo 
0.75-1.25 2.00-3.00 18.5-21.5 0.10-0.20 19.0-21.0 2.5-3.5 

 
 اص فیضیکیخً

 
 
 
 
 

 خًاص مکاویکی

 
 
 

 َذایت گشمایی گشمای يیظٌ وقطٍ ريب چگالی

8.25 g/cm³ 0.92 Ωmm²/m 460 J/Kg-k 12 w/m.k 

Hardness Elongation Tensile Strength Yield Strength 

89-92 MBR 20% 690-930 Mpa 345 Mpa 



 
 

 


