JM24 / JM25
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W¸AÂCIWOÂCI
• Technologia ‘CAST’ zapewnia bardzo wysokà
izolacyjnoÊç cieplnà, umo˝liwiajàc wymagane
zmniejszenie gruboÊci Êciany.
• Niewielka waga oraz niska przewodnoÊç cieplna
redukujà absorpcj´ cieplnà, zapewniajàc znaczàcà
oszcz´dnoÊç energii.
• Niska zawartoÊç ˝elaza i topników alkalicznych
zapewnia wysokà ogniotrwa∏oÊç i przyczynia si´ do
stabilnoÊci w pracy.
• Zastosowane czyste surowce przyczyniajà si´ do
wysokiej ogniotrwa∏oÊci pod obcià˝eniem w
warunkach pracy.
OPIS
Jest to nowy gatunek kszta∏tek, produkowany w oparciu o
unikalnà technologi´ ‘CAST’.
Kszta∏tki te produkowane sà z glin ogniotrwa∏ych o
wysokiej czystoÊci z dodatkiem czystych surowców oraz
charakteryzujà si´ wysokimi parametrami w warunkach
pracy.
Regulowana struktura porów oraz bardzo niska g´stoÊç
zapewniajà wyjàtkowe w∏asnoÊci izolacyjne, co w
konsekwencji prowadzi do redukcji kosztów paliwa.
TYP
Izolacyjne kszta∏tki ogniotrwa∏e.
TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA
1150°C
1300°C
1350°C
MAKSYMALNA TEMPERATURA STOSOWANIA
CIÑG¸EGO
Maksymalna temperatura stosowania ciàg∏ego zale˝y od
zastosowania w jednostce cieplnej. W przypadku
wàtpliwoÊci, prosz´ zwróciç si´ do lokalnego dystrybutora
Thermal Ceramics.

• Kszta∏tki dost´pne sà w du˝ych wymiarach jak
230 x 610 x 64 lub 76 mm oraz 250 x 640 x 64 mm, z
których mogà byç docinane kszta∏ty specjalne, bez
koniecznoÊci wielokrotnego sk∏adania i ∏àczenia.
ZASTOSOWANIE
Powierzchnie robocze wy∏o˝eƒ ogniotrwa∏ych oraz jako
warstwa izolacyjna, w:
• PrzemyÊle aluminiowym (piece anodowe, ogniwa
elektrolityczne i piece do wtórnego przetapiania)
• PrzemyÊle petrochemicznym (piece, kana∏y spalinowe,
zbiorniki do rafinowania oraz podgrzewacze i komory
reaktora)
• Przemys∏ koksowniczy i metalurgia ˝elaza (wielkie
piece, nagrzewnice wielkopiecowe, przewód goràcego
dmuchu i okr´˝nica wielkiego pieca)
• Piece kuzienne, laboratoryjne i inne.
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PODSTAWOWE W¸ASNOÂCI
• Klasyfikacja wg ISO 2245
• Temperatura klasyfikacyjna

°C

JM24

JM25

130 0.5L

135 0.6L

1300

1350

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotnoÊç wzgl´dna 50%)
kg/m3

510

615

MPa

0.8

1.4

• Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie (ASTM C 93-84) MPa

1.0

1.8

• G´stoÊç (ASTM C 134-84)
• Wytrzyma∏oÊç na zginanie (ASTM C 93-84)

W∏asnoÊci w wysokich temperaturach
• SkurczliwoÊç wtórna liniowa (ASTM C 210-85)
po 24 godz. wygrzewania w temperaturze:
1150°C
1230°C
1290°C
1350°C

%
%
%
%

-0.1
-0.3

%

0.6

0.6

• Wytrzyma∏oÊç w wysokich temperaturach,
% odkszta∏cenia po 90 min. (ASTM C 16-81)
1100°C przy 0.034 MPa (5 psi)
%
1100°C przy 0.069 MPa (10 psi)
%
1200°C przy 0.069 MPa (10 psi)
%

0.2
0.1

0.1
0.2

W/m.K
W/m.K
W/m.K
W/m.K

0.14
0.16
0.18
0.20

0.17
0.19
0.21
0.23

kJ/kg.K

1.05

1.07

%
%
%
%
%
%

44.5
41.2
0.7
0.9
11.6
1.1

48.3
37.2
0.54
1.5
12.1
0.36

• Odwracalna rozszerzalnoÊç liniowa (max)

-0.4

• PrzewodnoÊç cieplna (ASTM C 182-88)
w Êredniej temperaturze:
400°C
600°C
800°C
1000°C
• PojemnoÊç cieplna w 1000°C
Sk∏ad chemiczny
AI2O3
SiO2
Fe2O3
TiO2
CaO
Na2O + K2O + MgO
Kontakt lokalny:
Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Polska Sp. z.o.o.
ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice
Poland
Tel: +48 (32) 3053113 / 3053114
Fax: +48 (32) 3053115
WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dane przedstawiane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia. Dlatego te˝ niniejsze dane nie powinny byç wykorzystywane do celów
specyfikacji. Aby uzyskaç aktualne informacje, prosz´ zwróciç si´ do lokalnego biura Thermal Ceramics.
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Tel: +1 706 796 4200
Fax: +1 706 796 4398
E-mail: tceramics@thermalceramics.com
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Kewalram House, Singapore 159362
Tel: +65 6273 1351
Fax: +65 6273 0165
E-mail: thermalceramics@tcasia.com.sg
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Tebay Road, Bromborough
Wirral CH62 3PH UK
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