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alloywire.ae الجودة يف التصنيع واملوثوقية يف التسليم 

املزايا الرئيسية لعمالئنا
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الدعم الفني

التسليم: خالل 3 أسابيع

السلك مطابق للمواصفات الخاصة بكمتتوفر خدمة اإلرسال عبر البريد السريع

مالحظة مهمة: نقوم بتصنيع املنتجات وفًقا للخصائص 

امليكانيكية املطلوبة.
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امليزات الرئيسية

مقاومة ممتازة موحدة للتشقق الناتج عن التآكل اإلجهادي يف البيئات 

الحاملة للكلوريد

مقاومة ممتازة للتنقر والتآكل الحفريي

مقاومة عالية للتآكل العام
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مقاومة ممتازة موحدة
للتشقق الناتج عن التآكل

ا��جهادي في البيئات الحاملة
للكلوريد 

مقاومة ممتازة للتنقر والتآكل
الحفيري 

مقاومة عالية للتآكل العام

استكشاف النفط
والغاز 

ا��ستخدامات
البحرية

g/cm³ 7.8lb/in³ 0.28الكثافة

2460درجة فهرنهايت1350درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.5 درجة فهرنهايت (70 – 200درجة فهرنهايت)μm/m 13.5 درجة مئوية (25 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

11000 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 77نيوتن/مم2معامل الص��بة

29000 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 200نيوتن/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 +102300 – 700131 – 900ُملدَّنة

-330 حتى +570-200 حتى +189300 – 1300276 – 1900تطبيع زنبركي

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