صفحة البيانات الفنية AWS 162 Rev.1

STAINLESS STEEL 316
امليزات الرئيسية
مقاومة للتآكل وخصائص انعدام املغناطيسية أفضل من الفوالذ
املقاوم للصدأ من نوع  302و304

مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.

حقوق النرش

© Alloy Wire International Ltd. 2017

.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

 STAINLESS STEEL 316متوافر يف
سلك مستدير
قضبان وأطوال
سلك ُمسطَّح
سلك ُمشكَّل
حبل/جديلة

املزايا الرئيسية لعمالئنا

الدعم الفني

تتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

الجودة يف التصنيع واملوثوقية يف التسليم

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكم

alloywire.ae

صفحة البيانات الفنية AWS 162 Rev.1

STAINLESS STEEL 316
 316اﻟﻔﻮ��ذ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ .AISI 316

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ
ا دﻧﻰ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ
ا ﻗ

C

–

0.07

Mn

–

2.00

P

–

0.045

اﻟﻌﻨ

S

–

0.03

Si

–

1.00

Cr

16.00

18.50

Ni

9.50

13.00

Mo

2.00

2.50

ا��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ASTM A313
ASTM A580
BS 970
BS 2056

W.NR 1.4401
W.NR 1.4404
UNS S31600
AWS 162

ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻏﻴﺮ
ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻮ��ذ
اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺼﺪأ ﻣﻦ ﻧﻮع 302
و.304

ﻣ��ﺋﻤﺔ ﻟ��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ
 302و.stainless .304
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺰﻧﺒﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.
اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ.
اﻟﻤ��ﺑﺲ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ.
ﺗﺠﺪﻳﻞ اﻟﺨﺮاﻃﻴﻢ.

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

g/cm³ 8.0

lb/in³ 0.289

ﻧﻘﻄﺔ ا��ﻧﺼﻬﺎر

1398درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

2555درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 μm/m 17.5درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 x 10-6 in/in 9.7درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ��ﺑﺔ

k 70.3ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 10196ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

k 187.5ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 27195ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟ��ﺟﺰاء اﻟﻤﺼﻘﻮﻟﺔ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ Alloy Wire

اﻟﻨﻮع

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ أو ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ
ُ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ا��ﺟﻬﺎد

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

250

480

اﻟﻮﻗﺖ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ(

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

1

اﻟﻬﻮاء

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻗﻮة اﻟﺸﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة ا��ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

800 – 600

116 – 87

 200-ﺣﺘﻰ 300+

 330-ﺣﺘﻰ 570+

ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ

2200 – 1300

319 – 189

 200-ﺣﺘﻰ 300+

 330-ﺣﺘﻰ 570+

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
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