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STAINLESS STEEL  
316 Ti

امليزات الرئيسية

مقاومة للتآكل عند درجات الحرارة املرتفعة أفضل من الفوالذ املقاوم 

للصدأ من نوع 316



.AISI 316LVM 316 المعروف أيضا باسمLVM الفو��ذ المقاوم للصدأ
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AWS 168

مقاومة للتآكل عند درجات الحرارة
المرتفعة أفضل من الفو��ذ
المقاوم للصدأ من نوع 316

المعالجة
الكيميائية. 
الزنبركات. 
الُمثبتات. 

الو��ئج الملولبة. 
الشبكات السلكية.

g/cm³ 7.9lb/in³ 0.285الكثافة

2500درجة فهرنهايت1375درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 9.110 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 16.5 درجة مئوية (21 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

10730 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 74نيوتن/مم2معامل الص��بة

27990 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 193نيوتن/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 – 600109 – 750ُملدَّنة

-330 حتى +570-200 حتى +189300 – 1300232 – 1600تطبيع زنبركي

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