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مزيٌج بين القوة العالية والليونة
والخصائص الميكانيكية الجيدة في درجات

الحرارة المحيطة 
مقاومة ممتازة للتآكل في كبريتيد

الهيدروجين 
مقاومة ممتازة للتآكل الحفيري والتشقق
الناتج عن التآكل ا��جهادي في مياه البحر 

قابلة للتصلب بالتعتيق (تطبيع زنبركي
فقط)

ا��جهزة الطبية 
الهندسة البحرية

g/cm³ 8.43lb/in³ 0.304الكثافة

2625درجة فهرنهايت1440درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.1 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 12.8 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11705 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 80.7نيوتن/مم2معامل الص��بة

33939 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 234نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

–––––ُملدَّنة

لهواء65012004صلبة بالتعتيقتطبيع زنبركي

الخصائص

لحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-116to +315 200-to +600 330 – 800145 – 1000ُملدَّنة

-203to +315 200-to +600 330 – 1400276 – 1900تطبيع زنبركي

-276to +315 200-to +600 330 – 1900319 – 2200تطبيع زنبركي + ُمعتقة

تعد نطاقات الشد الموضَّحة أع��ه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، ُيرجى طلب ذلك.
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