
NÝKEL ALAÞIMLARI
(Nickel Alloys)

2.4646

Tanýmlama

2.4646, Petek contalarý, alev davlumbazlarý, brülörler, að bantlarý, katalitik konvertörler, Klor kontamine yakma sistemleri 
ve diðer statik oksidasyon limitli parçalarda kullnýlýr.

2.4646 alaþýmý, olaðanüstü oksidasyon direncinden dolayý petek contalarýnda kullaným için önemli bir kabul görmektedir. 
Contalar ince mastar folyodan yapýlmýþtýr ve gaz türbini motorlarýndaki farklý aþamalar arasýndaki sýzýntýyý önlemek için 
kullanýlýr. Bu tür contalar motorun yakýt verimliliðine katkýda bulunur.

2.4646, 955°C (1750°F) ve üstünde mükemmel yüksek sýcaklýk korozyonu ve oksidasyon direncine sahip 
nikel-krom-alüminyum-demir alaþýmýdýr. Yüksek sýcaklýk, düþük stresli ortamlar için en uygunudur. 2.4646, çözelti ýsýl iþlem 
görmüþ halde satýlmaktadýr. 1750°F'nin üzerindeki sýcaklýklarda, klor içeren oksitleyici ortamlarda karbürizasyon, 
nitrürleme ve korozyona karþý mükemmel direnç saðlayan bir Al2O3 tipi oksit skalasý oluþur.

Havacýlýk, Otomotiv, Endüstriyel Isýtma, Týbbi Atýk Bertarafý ve Kara Bazlý Gaz Türbinleri gibi endüstriler tarafýndan tedarik 
edilmektedir.
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Bu veri föyünde malzemenin durumu veya kullanýlabilirliði hakkýnda verilen bilgiler, özellikleri için bir garanti deðildir, 
sadece bir açýklama görevi görür. Tavsiye olarak verilen bilgiler, genel deneyimlerin yaný sýra kendi deneyimlerimize de 
uygundur. Ürünlerin iþlenme ve uygulama sonuçlarý için garanti verilmez.

SPESÝFÝKASYONLAR (Specifications)

W.Nr.

N072142.4646

UNS Alloy

214

Yoðunluk: 0,293 lb / in3 , (8,1 g / cm3 )

Sertlik Modülü (G): 70 °F (20 °C): 12  x  103  ksi (84  GPa) 

Esneklik Modülü (E): 70 °F (20 °C): 31,5 x 103  ksi (218 GPa)

Genleþme Katsayýsý: 7,4 µin / inç - °F (70 °F ila 1000 °F)

13 µm / m- °C (20 °C ila 538 °C)

Termal Ýletkenlik: 83 Btu-in / ft 2 saat- °F, (12 W / mK)

Elektriksel Yalýtkanlýk: 55 µ .in, (140.0 µ .cm)

Fiziksel ve Termal Özellikler
(Physical and Thermal Properties)

Mekanik Özellikler (Tavlanmýþ)
Isýl Ýþlem:  Spesifikasyonlara göre
Çekme Dayanýmý:  115 - 160 ksi (790 - 1100 MPa)

Önerilen Çalýþma Koþullarý:  -330 °F ila 2400 °F 
(-200 °C ila 1315 °C)

Grade

Alloy 214

KÝMYASAL ANALÝZ (Chemical Analysis)
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Nikel Bazlý Süper Alaþýmlar (Nickel Based Super Alloys)
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