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التسليم: خالل 3 أسابيع
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مالحظة مهمة: نقوم بتصنيع املنتجات وفًقا للخصائص 

امليكانيكية املطلوبة.

امليزات الرئيسية

خصائص ميكانيكية ومقاومة جيدة للتآكل



.AISI 304 يعرف الفو��ذ المقاوم للصدأ 304 أيضا باسم

الميزاتالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
الرئيسية

ا��ستخدامات
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية
للحد اق

C–0.07

Mn–2.00

P–0.045

S–0.030

Si–1.00

Cr17.5019.50

Ni8.0010.50

FeBAL

 ASTM A313
 ASTM A580

 BS 970
BS 2056

 W.NR 1.4301
 W.NR 1.4307
 UNS S30400

AWS 161

خصائص ميكانيكية
ومقاومة جيدة للتآكل.

الزنبركات. 
المكونات
الهندسية. 

الشبكات السلكية. 
الم��بس السلكية. 
تجديل الخراطيم.

g/cm³ 8.0lb/in³ 0.289الكثافة

2650درجة فهرنهايت1454درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 10.1 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 18.2 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

10196 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 70.3نيوتن/مم2معامل الص��بة

27195 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 187.5نيوتن/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 +87300 – 600116 – 800ُملدَّنة

-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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