صفحة البيانات الفنية AWS 100 Rev.1

PHYNOX

†

امليزات الرئيسية
مزيج بني القوة العالية والليونة والخصائص امليكانيكية الجيدة يف
ٌ
درجات الحرارة املحيطة
عمر كالل ممتاز
مقاومة ممتازة للتآكل يف العديد من البيئات
غري ممغنطة
قابلة للتصلب بالتعتيق (تطبيع زنربيك فقط)
جيدة لالستخدامات يف مياه البحر
مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.

.عيباسأ

التسليم :خالل  3أسابيع

رتم

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

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

ا ينن
مل كمي

فيك

ُعلب
لفائف
بكرات
قضبان وأطوال

قاطنلا

ميلستلا

ةد
عاس

 †PHYNOXمتوافر يف
سلك مستدير
قضبان وأطوال
سلك ُمسطَّح
سلك ُمشكَّل
حبل/جديلة

املزايا الرئيسية لعمالئنا

الدعم الفني

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكم

تتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

†

حقوق النرش
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ﺗﺮاخ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  380درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ) 715درﺟﺔ
وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ و/أو
ٍ
ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ( .وﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻢ وا��ﺳﻨﺎن وﺟﺮاﺣﺎت زراﻋﺔ ا��ﻋﻀﺎء وﻃﺐ اﻟﻌﻈﺎم.
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ  Elgiloyو .Conichrome
ﻳﻌﺮف Phynox
ً

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ا��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

AMS 5833
AMS 5834
AMS 5876
ASTM F1058
ISO 5832-7
ISO 15156-3
)NACE MR
(0175

W.Nr 2.4711
UNS R30003
UNS R30008
AWS 100

ﻣﺰﻳﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻴﻮﻧﺔ
ٌ
واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﻋﻤﺮ ﻛ��ل ﻣﻤﺘﺎز
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺌﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺘﻴﻖ )ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ
ﻓﻘﻂ(
ﺟﻴﺪة ﻟ��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ

ﻟﺰﻧﺒﺮﻛﺎت
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻮاﻧﻊ
اﻟﺘ ب
ا��ﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻄﻴﺮان
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ ا دﻧﻰ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ
ا ﻗ

C

–

0.15

Mn

1.50

2.50

Si

–

1.20

P

–

0.015

S

–

0.015

Cr

19.00

21.00

Ni

14.00

16.00

Co

39.00

41.00

Mo

6.00

8.00

Be

–

اﻟﻌﻨ

0.10
bal

Fe

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

g/cm³ 8.3

lb/in³ 0.300

ﻧﻘﻄﺔ ا��ﻧﺼﻬﺎر

 1427درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

 2600درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 μm/m 12.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 x 10-6 in/in 7.0درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ��ﺑﺔ

k 77ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 11168ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

k 203.4ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 29501ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟ��ﺟﺰاء اﻟﻤﺼﻘﻮﻟﺔ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ Alloy Wire

اﻟﻨﻮع

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

–

–

ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ

ﺻﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺘﻴﻖ

520

اﻟﻮﻗﺖ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ(

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
–
اﻟﻬﻮاء

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
–

–

970

5

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻗﻮة اﻟﺸﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة ا��ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

1000 – 800

145 – 116

 185-ﺣﺘﻰ 450+

 300-ﺣﺘﻰ 840+

ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ

1900 – 1400

276 – 203

 185-ﺣﺘﻰ 450+

 300-ﺣﺘﻰ 840+

ﻣﻌﺘﻘﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ ُ +

2200 – 1900

319 – 276

 185-ﺣﺘﻰ 450+

 300-ﺣﺘﻰ 840+

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

الصحة والسالمة

البيئة

إدارة الجودة

الفضاء والدفاع

P.O. BOX 234209, DUBAI, UAE
: +97165536592 | uae@alloywire.comسكافلا مقر | : +97165536592فتاه
بيان إخالء املسؤولية | الرشوط

