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Comentarii şi proprietăţi – Inconel X-750 este un aliaj pe bază de nichel de înaltă rezistenţă
mecanică şi de oxidare. Se utilizează pentru părţi ce necesită o mare rezistenţă mecanică
până la 1000OF sau o înaltă rezistenţă la fluaj până la 1500OF, precum şi pentru părţi slab
tensionate, dar operând până la 1900OF. Este durificabil prin diverse combinaţii de
tratamente în soluţie şi de îmbătrânire, depinzând de forma şi aplicaţia în cauză. Inconel X750 este disponibil în toate formele maleabile prelucrate.
Inconel X-750 poate fi uşor forjat între 1900 şi 2225OF; funcţionarea <cald-rece> între 1200
şi 1600OF este dăunătoare şi trebuie evitată. Aliajul este uşor de format, dar trebuie tratat în
soluţie, 7-10 minute la 1925OF după operaţiile severe de formare. întrucâtva, este mai dificil de
prelucrat decât oţelurile austenitice. Prelucrarea grosieră este mai uşoară în condiţia de tratare
în soluţie, iar cea de finisare, în condiţia de îmbătrânire parţială sau totală. Sudarea prin
fuziune este dificilă pentru dimensiuni mari ale secţiunii şi moderat dificilă pentru secţiuni
mici şi pânze. Sudarea trebuie făcută în condiţia de recoacere sau sau de tratare în soluţie;
Sudurile trebuie să fie relaxate de tensiuni, timp de 2 ore la 1650OF, înainte de îmbătrânire.
Brazarea cu nichel, urmată de un tratament de precipitare al ansamblului brazat, conduce la
o rezistenţă egală cu cea rezultată din tratarea termică integrală a materialului.
Rezistenţa aliajului la oxidare este bună la 1900OF, dar efectele benefice ale îmbătrânirii se
pierd peste 1500OF. Acest aliaj este atacabil în atmosfere cu conţinut de sulf.
O varietate de tratamente termice a fost dezvoltată pentru Inconel X-750. Fiecare din
acestea furnizează proprietăţi speciale şi aduc materialul în cea mai bună condiţie
metalurgică pentru aplicaţia intenţionată. Mai jos sunt descrise numai două din aceste
tratamente termice, destinate aplicaţiilor ce necesită o înaltă rezistenţă până la 1100OF.
Recoacere şi îmbătrânire pentru pânze, benzi şi plăci – prelucrate, recoapte la plus 1300OF
pentru 20 de ore şi A.C. conf. AMS 5542.
Egalizare şi îmbătrânire pentru bare şi forjate – 1625OF pentru 4 ore, A.C. plus 1300OF
pentru 24 de ore şi A.C. conf. AMS 5667.
Alte tratamente termice sunt disponibile pentru rezistenţa maximă la ruperea de fluaj.
Unele specificaţii de material pentru Inconel X-750 sunt prezentate în tabelul nr. 1. Proprietăţi
mecanice şi fizice la temperatura camerei se găsesc în tabelul nr. 2.

Recopt şi îmbătrânit. Curbe pentru rezistenţele ultimă şi de curgere la întindere la temperaturi
ridicate sunt prezentate în fig.1 până la 3.
Tabelul nr.1. Specificaţii de material pentru Inconel X-750
Specificaţia
AMS 5542
AMS 5667

Condiţia

Forma
Pânze, benzi şi
plăci

Recopt
Egalizat

Bare şi forjate

Tabelul nr.2. Proprietăţi mecanice şi fizice de proiectare pentru Inconel X-750
Specificaţia .........................
AMS 5542
AMS 5667
Benzi
Pânze
Plăci
Bare şi forjate
Forma ..................................
Recopt şi îmbătrânit

Condiţia ...............................

S

0,01
0
S

0,0100,187
S

...
150

...
155

...
165

...
155

165
...

160
...

...
...

...
...

...
105

...
100

105
...

100
...

...
...
...

...
...
...

...
105
107

...
100
100

105
...
102

100
...
99

...
...

...
...

247
313

232
294

247
313

240
304

...
...

...
...

157
189

150
180

157
189

150
180

...
...

...
15

...
20

...
20

20
...

15
...

...

...

...

...

25

17

Grosimea sau diametrul, in. 0,009
Baza ................................
Proprietăţi mecanice :
Rutr , ksi
L .................................
LT ..............................
Rctr , ksi
L .................................
LT ..............................
Rcc , ksi
L .................................
LT ..............................
Ruf , ksi ............................
Rupc , ksi
(e/D  1,5) ..................
(e/D  2,0) ..................
Rcpc , ksi
(e/D  1,5) ..................
(e/D  2,0) ..................
e , procent (e, percent):
L .................................
LT ..............................
RA , procent (RA, percent)
L .................................
E , 103 ksi ........................
Ec , 103 ksi .......................
G , 103 ksi ........................
 .......................................

Egalizat şi îmbătrânit

0,1884,000
S

30,6
30,6
11,8
0,30

4,000
S

4.00010,000
S

Fig. 1 – Efectul temperaturii asupra rezistenţelor ultime
şi de curgere la întindere (Rutr) şi (Rctr) pentru pânze şi plăci din Inconel X-750 (AMS 5542)

Fig. 2– Efectul temperaturii asupra rezistenţei de curgere la compresiune (Rcc)
şi asupra rezistentei ultime la forfecare (Ruf) pentru Inconel X-750

Fig.3. Efectul temperaturii asupra rezistenţei ultime şi de curgere la presiunea de contact (Rupc şi Rcpc)
din Inconel X-750.

Fig. 4 – Efectul temperaturii asupra rezistenţei ultime la întindere (Rutr)
pentru Inconel X-750 (AMS 5667)

Fig. 5 – Efectul temperaturii asupra rezistenţei de curgere la întindere (Rctr)
pentru Inconel X-750 (AMS 5667)

Concluzii:
Aliajul pe baza de nichel Inconel X - 750, rezistent la cald, are o rezistenţă la oxidare
adecvată la temperaturi ridicate, putând fi optim tratat termic.
Proprietăţile de rezistenţă descresc cu creşterea temperaturii sau a timpului de expunere.
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