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Charakteristika 

CHEMOCAST V 60 TSR CS je žárobeton na bázi mullitu a andalusitu vázaný koloidní silikou. 

Tento typ chemické vazby: 

� umožňuje snadné a rychlé provádění oprav 

� nevyžaduje dlouhé doby zrání po zhotovení vyzdívky  

� netvoří žádné hydráty a tím se eliminuje riziko poškození během vysušování 

� umožňuje zkrácení doby sušení a ohřevu při uvádění zařízení na provozní teplotu 

 

Rozměrová stabilita a mechanická pevnost 

CHEMOCAST V 60 TSR CS se díky vlastnostem 

základních surovin vyznačuje nízkou teplotní roztažností a 

rozměrovou stabilitou a současně i vysokými 

mechanickými pevnostmi v širokém teplotním rozsahu až 

do 1600 °C, což přispívá k velmi dobré odolnosti proti 

náhlým změnám teploty. 

 

Odolnost proti náhlým změnám teploty 

Při prudkých změnách teploty vznikají v různých částech 

vyzdívky napětí rozdílného charakteru v důsledku 

teplotních rozdílů, což může následně vést k její poruše, 

jestliže převýší mechanickou pevnost materiálu, ze kterého 

je provedena. Odolnost materiálu proti náhlé změně teploty  

je dána maximální změnou teploty, kterou vydrží bez 

porušení, nebo bez výrazného poklesu mechanické 

pevnosti. Ta se vyjadřuje např. identifikací trhlin na 

povrchu zkušebních těles, která jsou vypálena na 1200 

°C/5 h. Princip testu spočívá v opakovaném ohřívání 

zkušebních těles na 950 °C a jejich následném ochlazování 

vodou a kontrole neporušenosti resp. vzniku trhlin a 

popraskání.  

 

Použití 

CHEMOCAST V 60 TSR CS je určený pro zhotovování a 

opravy žárovzdorných vyzdívek pecí a tepelných zařízení 

provozovaných diskontinuálně, u kterých dochází 

k cyklickým technologickým procesům doprovázenými 

změnami teploty.  

CHEMOCAST V 60 TSR CS je vhodný zejména pro 

hořákové tvarovky a hořákové bloky průmyslových pecí. 

Vlastnost 
Teplota výpalu 

800°C 1500°C 

Trv. délk. změny (%) +0,2 +0,6 

Pevnost v tlaku (MPa) 50 60 

OPZT Počet cyklů 

Vznik vlasové trhliny 17 

Vznik praskliny > 30 

Rozrušení tělesa > 30 

Ilustrační fotografie zkušebního 

tělesa po stanovení odolnosti proti 

náhlým změnám teploty 


