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TITANIUM Gr. 1
امليزات الرئيسية
تتشابه الخصائص والرتكيب الكيميايئ لهذه السبيكة بدرجة كبرية
مع الفئة  ،2غري أنها تخضع لضوابط أكرث رصامة فيام يتعلق مبحتوى
األكسجني والحديد والهيدروجني
واحدة من أكرث فئات التيتانيوم النقي مرونة وليونة
قوة جيدة بالنسبة للوزن
ِ
املؤكسدة وبيئات االختزال املعتدلة
مقاومة للتآكل يف البيئات
مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.

حقوق النرش
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.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

 TITANIUM Gr. 1متوافر 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
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TITANIUM Gr. 1
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

ا��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت

اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ASTM B348

AWS 150
W.Nr. 3.7025
UNS R50250

ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ
اﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى
اﻟﻔﺌﺔ  ،2ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻀﻮاﺑﻂ أﻛﺜﺮ
ا �ﻛﺴﺠﻴﻦ واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ
واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻟﻨﻘﻲ ﻣﺮوﻧﺔ وﻟﻴﻮﻧﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ
ا دﻧﻰ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺪ
ا ﻗ

–

0.03

C

–

0.08

ﻗﻮة ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزن

H

–

0.01

ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺆﻛﺴِ ﺪة وﺑﻴﺌﺎت ا �ﺧﺘﺰال اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ

Fe

–

0.20

O

–

0.18

Residuals

–

0.40

اﻟﻌﻨ
N

Ti

اﻟﺴﻴﺎرات

bal

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

g/cm³ 4.51

lb/in³ 0.163

ﻧﻘﻄﺔ ا��ﻧﺼﻬﺎر

1670درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

3040درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 μm/m 8.6درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ) 100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 x 10-6 in/in 4.8درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ ) 212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ��ﺑﺔ

k 45 – 40ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 6530 – 5800ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

k 120 – 105ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 17400 – 15230ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟ��ﺟﺰاء اﻟﻤﺼﻘﻮﻟﺔ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ Alloy Wire

اﻟﻨﻮع

ﻣﻠﺪﱠﻧﺔ
ُ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ا �ﺟﻬﺎد

480

ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ا �ﺟﻬﺎد

250

اﻟﻮﻗﺖ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ(

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
Air
Air

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
900

2 – 0.5

480

0.5

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻗﻮة اﻟﺸﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة ا��ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻠﺪﱠﻧﺔ
ُ

400 – 300

58 – 44

to +400 200-

to +750 330-

ﺗﻄﺒﻴﻊ زﻧﺒﺮﻛﻲ

850 – 550

123 – 180

to +400 200-

to +750 330-

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

AS 9100

الصحة والسالمة

البيئة

إدارة الجودة

الفضاء والدفاع

P.O. BOX 234209, DUBAI, UAE
: +97165536592 | uae@alloywire.comسكافلا مقر | : +97165536592فتاه
بيان إخالء املسؤولية | الرشوط

