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امليزات الرئيسية

مقاومة فائقة للتآكل مامثلة ملقاومة التآكل الخاصة بالفوالذ املقاوم 

للصدأ من نوع 316

خصائص ميكانيكية جيدة يف درجات الحرارة املحيطة ودرجات 

الحرارة تحت الصفر

ال تصبح ممغنطة عند العمل عىل البارد أو عند تربيدها لدرجة حرارة 

أقل من الصفر



.Temet 25 و Aquamet 22 و Aquamet 2 أيًضا باسم Nitronic 50 ُيعرف

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

العن

النسبة
المئوية
للحد
ادنى

النسبة
المئوية
للحد
اق

C–0.06

Si–1.00

Mn4.06.0

Ni11.513.5

Cr20.523.5

S–0.03

P–0.04

Mo1.53.0

N0.200.40

V0.100.30

Nb/Cb0.100.30

Febal

ISO 15156-3
(NACE

(MR0175

 W.Nr. 1.3964
 UNS S20910

AWS 165

مقاومة فائقة للتآكل مماثلة
لمقاومة التآكل الخاصة بالفو��ذ

المقاوم للصدأ من نوع 316. 
خصائص ميكانيكية جيدة في

درجات الحرارة المحيطة ودرجات
الحرارة تحت الصفر. 

�� تصبح ممغنطة عند العمل على
البارد أو عند تبريدها لدرجة حرارة

أقل من الصفر.

المكونات في
بيئات المعالجة

مثل: 
– البحر 

– البترول 
– البتروكيماويات 

– ا��سمدة 
– اللّب والورق

g/cm³ 7.88lb/in³ 0.285الكثافة

2579 – 2642درجة فهرنهايت1415 – 1450درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 9.0 درجة فهرنهايت (70 – 200درجة فهرنهايت)μm/m 16.2 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11444 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 78.9نيوتن/مم2معامل الص��بة

28500 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 196.5نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

الهواء2504801تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +570-200 حتى +102300 – 700145 – 1000ُملدَّنة بالمحلول

-330 حتى +570-200 حتى +189300 – 1300319 – 2200تطبيع زنبركي

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