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الدعم الفني

التسليم: خالل 3 أسابيع

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكمتتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

STAINLESS STEEL 1.4310  متوافر يف
سلك مستدير

قضبان وأطوال

سلك ُمسطَّح

سلك ُمشكَّل

حبل/جديلة

ُعلب

لفائف

بكرات

قضبان وأطوال

Alloy Wire International Ltd. 2017 ©  حقوق النرش
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امليكانيكية املطلوبة.

STAINLESS STEEL  
1.4310

امليزات الرئيسية

خصائص ميكانيكية ومقاومة جيدة للتآكل

القدرة عىل تحمل قوة الشد العالية عقب العمل عىل البارد



ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

العن
النسبة
المئوية

للحد ادنى

النسبة
المئوية للحد
اق

C0.050.12

Mn–2.00

P–0.045

S–0.015

Si–2.00

Cr16.0019.00

Ni6.009.50

N–0.11

Mo–0.80

FeBAL

BS EN 10088-3W.Nr. 1.4310
UNS S30100

Good mechanical
properties and

corrosion resistance
Capable of high tensile
strength following cold

work

Springs and high
strength

components
Engineered

components

Chemical
processing

g/cm³ 7.90lb/in³ 0.285الكثافة

2590درجة فهرنهايت1420درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 9.8 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 17.6 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11000 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 76نيوتن/مم2معامل الص��بة

28000 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 190نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

7501Air-400480-250تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

Properties

Condition
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

Annealed800 – 600116 – 87to +300 200-to +570 330-

Spring Temper2200 – 1600319 – 189to +300 200-to +570 330-

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

AWS 131 Rev.1 صفحة البيانات الفنية

STAINLESS STEEL 1.4310

P.O. BOX 234209, DUBAI, UAE
 uae@alloywire.com | 97165536592+ :سكافلا مقر | 97165536592+ :فتاه

بيان إخالء املسؤولية | الرشوط

ISO 14001ISO 9001AS 9100

الفضاء والدفاع إدارة الجودةالبيئة الصحة والسالمة

OHSAS 18001


