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التسليم: خالل 3 أسابيع
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مالحظة مهمة: نقوم بتصنيع املنتجات وفًقا للخصائص 

امليكانيكية املطلوبة.

امليزات الرئيسية

خصائص شد جيدة يف درجات الحرارة املحيطة مقارنة بأنواع التيتانيوم األخرى

مقاومة جيدة للزحف يف درجات الحرارة التي تصل حتى 300 درجة مئوية 

)570 درجة فهرنهايت(

مقاومة متميزة للتآكل يف معظم البيئات الطبيعية والعديد من بيئات العمليات 

التشغيلية

نصف كثافة سبائك النيكل تقريبًا



.Allvac 6-4 و Titan Grade 5 أيضاً باسم Grade 5 ُيعرف تيتانيوم

ا��ستخداماتالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
النموذجية
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N–0.05

C–0.10

H–0.01
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Al5.506.75

V3.504.50
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 AMS 4928
 ASTM B348
ASTM F136

 W.Nr 3.7165
 W.Nr 3.7164
 UNS R56400

AWS 151

خصائص شد جيدة في درجات
الحرارة المحيطة مقارنة بأنواع

التيتانيوم ا��خرى
مقاومة جيدة للزحف تصل إلى

300 درجة مئوية (570 درجة
فهرنهايت)

مقاومة متميزة للتآكل في
معظم البيئات الطبيعية والعديد

من بيئات العمليات التشغيلية

الطيران 
المجوهرات 

المواد الكيماوية 
الزنبركات 

البراغي …
ومختلف الُمثبتات

ا��خرى

g/cm³ 4.42lb/in³ 0.16الكثافة

3000درجة فهرنهايت1650درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 5.0 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 9.0 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

5800 – 6380 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 44 – 40نيوتن/مم2معامل الص��بة

15230 – 17405 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

الهواء4809002تخفيف ا��جهادُملدَّنة

الهواء2504800.5تخفيف ا��جهادُمعالجة بالتطبيع الزنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 – +750-200 – +138400 – 950159 – 1100ُملدَّنة

-330 – +750-200 – +159400 – 1100203 – 1400ُمعالجة بالتطبيع الزنبركي

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