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امليزات الرئيسية

أسالك قطع عىل الساخن ذات قوة فائقة



ولتحقيق أفضل قطع، يجب ضبط درجة الحرارة وعة القطع؛ علًما بأن عة القطع تتأثر بنوع المادة
وكثافتها.

RW 70 خصائص

0.289 رطل/بوصة8.003جم/سم3الكثافة

المقاومية الكهربائية عند درجة
421 أوم ميل دوائر كهربائية/قدم70 ميكرو أوم • سمحرارة 20 درجة مئوية

572 درجة فهرنهايت300 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل القصوى

2500 درجة فهرنهايت1375 درجة مئويةنقطة انصهار

µm/m 17.6 درجة مئويةمعامل التمدد
(20 – 100درجة مئوية)

x 10-6 in/in 9.8 درجة فهرنهايت
ولتحقيق أفضل قطع، يجب ضبط درجة الحرارة وعة القطع؛ علًما بأن عة القطع تتأثر بنوع المادة(70 – 212درجة فهرنهايت)

وكثافتها.

RW 118 خصائص

0.296 رطل/بوصة8.183جم/سم3الكثافة

المقاومية الكهربائية عند درجة
710 أوم ميل دوائر كهربائية/قدم118 ميكرو أوم • سمحرارة 20 درجة مئوية

572 درجة فهرنهايت300 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل القصوى

2500 درجة فهرنهايت1370 درجة مئويةنقطة انصهار

µm/m 12.7 درجة مئويةمعامل التمدد
(20 – 100درجة مئوية)

x 10-6 in/in 7.1 درجة فهرنهايت
ولتحقيق أفضل قطع، يجب ضبط درجة الحرارة وعة القطع؛ علًما بأن عة القطع تتأثر بنوع المادة(70 – 212درجة فهرنهايت)

وكثافتها.

RW 122 خصائص

0.299 رطل/بوصة8.283جم/سم3الكثافة

المقاومية الكهربائية عند
734 أوم ميل دوائر كهربائية/قدم122 ميكرو أوم • سمدرجة حرارة 20 درجة مئوية

درجة حرارة التشغيل
572 درجة فهرنهايت300 درجة مئويةالقصوى

2600 درجة فهرنهايت1430 درجة مئويةنقطة انصهار

12.6 ميكرومتر/م درجة مئويةمعامل التمدد
(20 – 100 درجة مئوية)

7 × 6-10 بوصة/بوصة درجة
فهرنهايت (70 – 212 درجة فهرنهايت)
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