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امليزات الرئيسية

قوة جيدة بالنسبة للوزن ميكنها االستمرار يف درجات الحرارة املرتفعة

واحدة من أكرث فئات التيتانيوم النقي مرونة وليونة

مقاومة للتآكل يف البيئات املؤكِسدة وبيئات االختزال املعتدلة
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ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية

النسبة المئويةالعن
للحد ادنى

النسبة المئوية للحد
اق

N–0.03

C–0.08

H–0.015

Fe–0.25

O–0.25

Residuals–0.40

Tibal

ASTM B348 AWS 152
 W.Nr. 3.7035
 UNS R50400

واحدة من أكثر فئات التيتانيوم النقي مرونة
وليونة

مقاومة للتآكل في البيئات المؤكِسدة وبيئات
ا�ختزال المعتدلة

السيارات

g/cm³ 4.51lb/in³ 0.163الكثافة

3040درجة فهرنهايت1670درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 4.8 درجة فهرنهايت (70 – 212 درجة فهرنهايت)μm/m 8.6 درجة مئوية (20 – 100 درجة مئوية)معامل التمدد

5800 – 6530 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 45 – 40نيوتن/مم2معامل الص��بة

15230 – 17400 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 120 – 105نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

0.5Air – 54010002تخفيف ا�جهادُملدَّنة

2504800.5Airتخفيف ا�جهادتطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-44to +400 200-to +750 330 – 30058 – 400ُملدَّنة

-180to +400 200-to +750 330 – 550123 – 850تطبيع زنبركي

AS 9100 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

عافدلاو ءاضفلا ةدوجلا ةرادإ ةئيبلا ةمالسلاو ةحصلا


