صفحة البيانات الفنية AWS 151 Rev.3

TITANIUM Gr. 5 / 6Al4V
امليزات الرئيسية
خصائص شد جيدة يف درجات الحرارة املحيطة مقارنة بأنواع التيتانيوم األخرى
مقاومة جيدة للزحف يف درجات الحرارة التي تصل حتى  300درجة مئوية
( 570درجة فهرنهايت)
مقاومة متميزة للتآكل يف معظم البيئات الطبيعية والعديد من بيئات العمليات
التشغيلية
نصف كثافة سبائك النيكل تقري ًبا
مالحظة مهمة :نقوم بتصنيع املنتجات وفقًا للخصائص
امليكانيكية املطلوبة.

املزايا الرئيسية لعمالئنا

 TITANIUM Gr. 5 / 6Al4Vمتوافر يف
سلك مستدير
ُعلب
لفائف
بكرات
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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)
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TITANIUM Gr. 5 / 6Al4V
ُﻳﻌﺮف ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم  Grade 5أﻳﻀﺎً ﺑﺎﺳﻢ  Titan Grade 5و .Allvac 6-4

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
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ا��ﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات
اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
اﻟﺰﻧﺒﺮﻛﺎت
اﻟﺒﺮاﻏﻲ …وﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺜﺒﺘﺎت ا��ﺧﺮى
ُ

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﺪ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ا��ﺧﺮى
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺰﺣﻒ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  300درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ) 570درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

4.50
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اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ

g/cm³ 4.42

lb/in³ 0.16

ﻧﻘﻄﺔ ا��ﻧﺼﻬﺎر

1650درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

3000درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪد

 μm/m 9.0درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )100 – 20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(

 x 10-6 in/in 5.0درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ )212 – 70درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ(

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼ��ﺑﺔ

k 44 – 40ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 6380 – 5800ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮوﻧﺔ

k 120 – 105ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

 17405 – 15230ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟ��ﺟﺰاء اﻟﻤﺼﻘﻮﻟﺔ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة

اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ Alloy Wire

اﻟﻨﻮع

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ا��ﺟﻬﺎد

480

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺰﻧﺒﺮﻛﻲ
ُ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ا��ﺟﻬﺎد
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اﻟﻮﻗﺖ )ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ(

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻮاء
اﻟﻬﻮاء

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ
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اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻗﻮة اﻟﺸﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة ا��ﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻧﻴﻮﺗﻦ/ﻣﻢ2

ﻛﻴﻠﻮ رﻃﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ

درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

درﺟﺔ ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ

ﻣﻠ ﱠﺪﻧﺔ
ُ

1100 – 950

159 – 138

400+ – 200-

750+ – 330-

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺰﻧﺒﺮﻛﻲ
ُ

1400 – 1000

203 – 145

400+ – 200-

750+ – 330-

ﺿﺤﺔ أﻋ��ه ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ .إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔُ ،ﻳﺮﺟﻰ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ.
ﺗﻌﺪ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺪ اﻟﻤﻮ ﱠ

ISO 45001

ISO 14001

ISO 9001

AS 9100

ةمالسلاو ةحصلا

ةئيبلا

ةدوجلا ةرادإ

عافدلاو ءاضفلا
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