
 

 

 

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o.  Tel.: +420 377 953 561, 377 855 036, 377 855 247      
Keramická 214, 330 11 Třemošná, Plzeňský kraj  E-mail: zarohmoty@zarohmoty.cz    
IČ: 25238795  DIČ: CZ25238795  www.zarohmoty.cz   
OR vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11851      

       

CCHHEEMMOOCCAASSTT  VV  SSIICC  3300  CCSS  
cchheemmiicckkyy  vváázzaannýý  žžáárroobbeettoonn  ss  oobbssaahheemm  SSiiCC    
 

Charakteristika 

CHEMOCAST V SIC 30 CS je žárobeton na bázi mullitu a karbidu křemíku 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 

� zlepšuje odolnost karbidu křemíku proti oxidaci 

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

 

Fyzikální vlastnosti 

CHEMOCAST V SIC 30 CS se díky vlastnostem mullitu  

vyznačuje nízkou teplotní roztažností a rozměrovou 

stabilitou a současně a vysokými mechanickými pevnostmi 

v širokém teplotním rozsahu až do 1400 °C.  

 

Odolnost proti korozi 

Chemická koroze je v některých průmyslových pecích 

významným faktorem ovlivňujícím opotřebení a výdržnost 

žárovzdorných vyzdívek. Je důsledkem reakcí 

žárovzdorného materiálu resp. jeho složek s látkami 

vstupujících to technologického procesu nebo látkami, 

které při reakčních procesech za vysokých teplot vznikají.  

Působením takových látek na žárovzdorný materiál dochází 

k reakcím v jeho povrchových vrstvách, tvorbě nových 

mineralogických fází, či rozpouštění, pokud žárovzdorný 

materiál nevykazuje dostatečnou odolnost vůči těmto 

vlivům. Reakce jsou doprovázeny i objemovými změnami 

napadených povrchových vrstev, které následně 

odprýskávají. Významné je z tohoto hlediska působení 

alkálií případně v kombinaci s chloridy, které se uvolňují 

do pecní atmosféry během spalování např. biomasy, 

alternativních paliv či odpadů a proti těmto vlivům 

vykazuje CHEMOCAST V SIC 30 CS velmi dobrou 

odolnost. 

 

Použití 

CHEMOCAST V SIC 30 CS je určený pro zhotovování a 

opravy žárovzdorných vyzdívek, které jsou vystaveny 

korozi struskami a působení alkalických solí a chloridů: 

� energetické kotle na spalování pevných paliv 

� spalovací pec na průmyslový a komunální odpad 

� cementářské pece 

� tavící a rafinační pece 

Vlastnost 
Teplota výpalu 

800°C 1400°C 

Trv. délk. změny (%) +0,0 +0,0 

Pevnost v tlaku (MPa) 70 90 

Test odolnosti proti korozi směsi 

NaCl, KCl a CaF2 (opakovaný test 

po třech cyklech při 950 °C/7h) 


