
 .کنم می جلب دادن گوش و خارجی اشعه برابر در محل از رادیویی حفاظت برای مسی توری یک شما را به هتوج

 فنی گواهینامه

PO "Andijankabel" 

 ТУ 16 - 501 - 00973 0.7: تور عالمت شرطی

  (:بررسی) آزمایش نتایج

 мм 0.5 1 انحراف حداکثر با نور )روشنایی( در سلولها طرف اندازه

 0.7 سلولحسابی اندازه  میانگین

 M - 1 نوع فلز مس

  125  قطر  1در سیم تعداد

 متر میلی 0.1 سیم قطر

 متر میلی 1000 عرض

 متر 76.4 طول

 2 رول هر در برش تعداد

 . است 25.7 ;50.4 رشب هر در متر تعداد

 75.7 رول در متر تعداد

  است شده حذف مربع متر 0.7 مشروط طور به

 حیمل منظور به دو عدد قرار دارد، چوبی جعبه ودر. است شده بندی بسته الیه چند کاغذ با و شده پیچیده قرقره یک روی توری

 .شود می بافته تور لبه در تر ضخیم برنج سیم یک ،احتمالی کاری

 :تکمیلی اطالعات

 ، M1 مس از محافظت برای GOST 6613-86 ТУ 16.K68-01-88ه به شماره استاندارد روسی شد بافتهسیمی  مسی توری

 .مکرر و نادر ،ساده  بافی پارچه

 تواند می و دشو می استفاده چاپ و شیمیایی صنایع ، استخراج نفت ، صنعت در فیلتراسیون همچنین ،تزئین و محافظ برای عمدتا

 .دهد ارائه باال کیفیت با را استانداردها از وسیعی طیف

 

فنی مس شیمیایی ترکیب و نوع  

اصلی های ناخالصی تولید، روش  P О2 نوع مس 

  اتمسفر کاهش یا اثر بی خالء، در کاتد مجدد ذوب

.شود می اکسیژن میزان کاهش باعث  

0.0003 0.001 99.99 М00 

0.002 0.001 99.97 М0 

0.002 0.003 99.95 М1 

 

 

 

 

 



 :است آمده زیر در ،مختلف استانداردهای اساس بر شده تولید ،مس عیار تقریبی مطابقت

EN, DIN استاندارد 

Cu-OFE M00 

Cu-PHC, OF-Cu М0 

Cu-OF, Cu-OF1 М1 

Cu-ETP, Cu-ETP1,Cu-FRTP, Cu-FRHC, 

 

М1 

 

 

 مس خوردگی خواص

 :است پایدار زیر های محیط در مس معمولی، دمای در

 خشک هوای -

 (کنند می تسریع را خوردگی اسیدها ، کلریدها ، هیدروژن سولفید ، آمونیاک) شیرین آب -

 آب حرکت کم سرعت با دریا آب در -

 (اکسیژن نبود صورت در) نمک های محلول و کننده اکسید غیر اسیدهای در -

 (آمونیوم های نمک و آمونیاک جز به) قلیایی های محلول -

 هالوژن - خشک گازهای -

 فنولیک های رزین ها، الکل آلی، اسیدهای -

 :است ناپایدار زیر محیطهای در مس

 آمونیوم کلرید ، آمونیاک -

 اسیدی های نمک محلول و معدنی اسیدهای کننده اکسید -

 .شود می بدتر توجهی قابل طور به ها ناخالصی میزان افزایش با ها محیط از برخی در مس خورندگی خواص

 خوردگی با تماس

 روی آلومینیوم، با تماس ، حال عین در. است مجاز دریا و شیرین آب مرطوب،محیط  در قلع سرب، مس، آلیاژهای با مس تماس

 .نیست مجاز ،آنها سریع تخریب دلیل به

 مس پذیری جوش  

 مورد در ویژه به امر این. کند می مشکل را( غلتکی و ای نقطه) آن جوشکاری مس، باالی الکتریکی و حرارتی رسانایی

 میلی 2 از بیش ضخامت با قطعات. داد جوش تنگستن الکترودهای با توان می را ظریف قطعات. است صادق بزرگ قطعات

 ملحی با کاری لحیم مسی محصوالت اتصال برای مطمئن روش یک. داد جوش خنثی اکسیژن استیلن شعله با توان می را متر

 .است سخت و نرم های
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