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NICKEL® 201
امليزات الرئيسية
نسخة منخفضة الكربون من سبيكة Nickel 200
يُفضَّ ل استخدامها عن سبيكة  Nickel 200لالستخدامات التي تتضمن
التعرض لدرجات حرارة أعىل من  315درجة مئوية ( 600درجة فهرنهايت)
مقاومة للعديد من مواد االختزال الكيميائية والقلويات الكاوية
خصائص تقبض مغناطييس جيدة
ليونة جيدة ومعدل تصلب منخفض عند االستخدام
قدرة جيدة عىل اللحام واللصوقية
مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.

.عيباسأ

التسليم :خالل  3أسابيع

رتم

الطلبية من  3متر حتى  3طن (10
أقدام حتى  6000رطل)

 025مم حتى  21مم (.001
بوصة حتى  .827بوصة)

ا ينن
مل كمي

فيك

ُعلب
لفائف
بكرات
قضبان وأطوال

قاطنلا

ميلستلا

ةد
عاس

 NICKEL® 201متوافر يف
سلك مستدير
قضبان وأطوال
سلك ُمسطَّح
سلك ُمشكَّل
حبل/جديلة

املزايا الرئيسية لعمالئنا

الدعم الفني

تتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكم
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NICKEL® 201
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ .Phyweld 201
ﻳﻌﺮف Nickel® 201
ً

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
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ﻟﻠﺤﺪ
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اﻟﻌﻨ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ASTM B160
ASTM B162
BS 3076 NA12

W.NR 2.4061
W.NR 2.4068
UNS N02201
AWS 071

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻜﺔ Nickel
.200
ﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻜﺔ Nickel 200
ُﻳﻔ ﱠ
ﻟ��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  315درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
) 600درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(.
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاد ا��ﺧﺘﺰال اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
واﻟﻘﻠﻮﻳﺎت اﻟﻜﺎوﻳﺔ.
ﺟﻴﺪة.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻘﺒﺾ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴ
ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺤﺮارة.
ﻟﻴﻮﻧﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻌﺪل ﺗﺼﻠﺐ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻨﺪ
ا��ﺳﺘﺨﺪام.
ﻗﺪرة ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎم واﻟﻠﺼﻮﻗﻴﺔ.

ا� ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
ا��ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ
أﺳ��ك ﻋﻨﺎ
اﻟﺘﺴﺨﻴﻦ.
ﺗﻮﺻﻴ��ت/أﻃﺮاف
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﻴﺮان.
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ا��ﻟﻴﺎف
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

g/cm³ 8.89

lb/in³ 0.321

ﻧﻘﻄﺔ ا� ﻧﺼﻬﺎر

1446درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

2635درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 μm/m 13.1درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 x 10-6 in/in 7.3درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ� ﺑﺔ

k 82ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 11893ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

k 207ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 30000ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
 51أوم • ﻣﻴﻞ دواﺋﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ/ﻗﺪم

 8.5ﻣﻴﻜﺮو أوم • ﺳﻢ

اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺤﺮاري
 550وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ/ﻗﺪم 2ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ/درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

 79.3وات ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻗﻮة اﻟﺸﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻧﻴﻮﺗﻦ/
ﻣﻢ2

ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ
ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

– 400
500

73 – 58

ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺻﻠﺪا
ً

– 700
900

131 – 102

درﺟﺔ ﺣﺮارة ا� ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﺪ وا��ﻃﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ 315درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ) 600درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ( .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺮارة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﻤﻞ واﻟﺤﺠﻢ واﻟﻤﺪى.

ﺿﺤﺔ أﻋ��ه ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ .إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔُ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ.
ﺗﻌﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺪ اﻟﻤﻮ ﱠ

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

AS 9100
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