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امليزات الرئيسية

مقاومة لألكسدة تتجاوز السبائك األكرث مقاومة للحرارة عند درجة 

حرارة 955 درجة مئوية )1750 درجة فهرنهايت( فام فوق

جيدة لالستخدامات الساكنة يف درجات الحرارة املرتفعة



.Hastelloy 214 و Cabot 214 أيًضا باسم Haynes 214 ُيعرف

ا��ستخدامات النموذجيةالميزات الرئيسيةالمسمياتالمواصفاتالتركيب الكيميائي
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مقاومة ل��كسدة تتجاوز بكثير السبائك
ا��كثر مقاومة للحرارة عند درجة حرارة 955

درجة مئوية (1750 درجة فهرنهايت) فما
فوق. 

جيدة ل��ستخدامات الساكنة في درجات
الحرارة المرتفعة**

ا��حزمة الشبكية 
صواني وتجهيزات النار للفخار

والصيني والمعالجة الحرارية في
ا��جهزة ا��لكترونية وتقنية صناعات

الخزف

g/cm³ 8.05lb/in³ 0.291الكثافة

2550درجة فهرنهايت1400درجة مئويةنقطة ا��نصهار

x 10-6 in/in 7.4 درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت)μm/m 13.3 درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية)معامل التمدد

12183 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 84نيوتن/مم2معامل الص��بة

31474 كيلو رطل لكل بوصة مربعةk 217نيوتن/مم2معامل المرونة

المعالجة الحرارية ل��جزاء المصقولة

Alloy Wire النوعالحالة عند توريدها من
درجة الحرارة

التبريدالوقت (بالساعة)
درجة فهرنهايتدرجة مئوية

لهواء7502 – 400840 – 450تخفيف ا��جهادُملدَّنة أو تطبيع زنبركي

الخصائص

الحالة
درجة حرارة ا��ستخدام التقريبيةقوة الشد التقريبية

درجة فهرنهايتدرجة مئويةكيلو رطل لكل بوصة مربعةنيوتن/مم2

-330 حتى +2010-200 حتى +1311100 – 900174 – 1200ُملدَّنة

-330 حتى +2010-200 حتى +1891100 – 1300247 – 1700تطبيع زنبركي

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