Modu∏y Z-BlokTM 1
Informacja o produkcie
W¸AÂCIWOÂCI
Modu∏y Z-Blok 1 charakteryzujà si´ wieloma zaletami,
zarówno dla konstruktorów pieców jak
i dla u˝ytkowników koƒcowych.
• Kotwienie z ty∏u modu∏u umo˝liwia monta˝ zarówno
rz´dowy jak i „parkietowy”.
• Rozpr´˝anie si´ fa∏d maty zapewnia dok∏adne
uszczelnienie wewnàtrz modu∏owych po∏àczeƒ w
obydwu konfiguracjach.
• Spr´˝ysta mata jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne.
• Spr´˝ystoÊç maty mo˝e jà dopasowaç do niektórych
zagi´ç pancerza pieca bez tworzenia szczelin
pomi´dzy modu∏ami.
• Niewielka waga, zapewnia niskà absorpcj´ ciep∏a w
izolacji.
OPIS
TM

Modu∏y Z-Blok 1 wyprodukowane sà ze sfa∏dowanej
maty o wysokiej jakoÊci w∏ókna, z∏o˝onej i wst´pnie
spr´˝onej tak, aby uzyskaç wymaganà g´stoÊç. System
mocowania zawiera dwie belki umiejscowione pomi´dzy
fa∏dami maty i po∏àczone poprzez ∏àczniki do
zewn´trznego ceownika, osadzonego poprzecznie i
centralnie z ty∏u modu∏u. Podczas monta˝u modu∏y sà
dalej dociskane, a spr´˝ystoÊç w∏ókna po usuni´ciu
ograniczajàcych go taÊm dok∏adnie wype∏nia wszelkie
wewnàtrz modu∏owe po∏àczenia.

• Niska przewodnoÊç cieplna, zapewnia wysokà
sprawnoÊç termicznà.
• Ca∏kowita odpornoÊç na nag∏e zmiany temperatury.
• Nie wymagajà ˝adnego suszenia ani utwardzania - sà
gotowe do pracy zaraz po zamontowaniu.
• System kotwienia jest oddalony od powierzchni
roboczej, utrzymujàc metalowe elementy w relatywnie
niskiej temperaturze.

TYP

• System kotwienia mo˝e zostaç przymocowany do
pancerza pieca przy pomocy ró˝norakich elementów
∏àcznych: zgrzewanych elementów ∏àcznych,
spawanych ko∏ków lub zawleczek i przetyczek, Êrub i
nakr´tek, wkr´tów samogwintujàcych lub nitów.

Modu∏y ze zwini´tej maty, wraz z kotwieniem.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

Modu∏y Z-Blok 1 majà wielorakie zastosowanie w
obróbce cieplnej we wszystkich ga∏´ziach przemys∏u,
przyk∏adowo:

Kaowool S/Cerablanket fibre:
Kaowool SZr/Cerachem Blanket:
Cerachrome Blanket:
Maftec Blanket:

1260°C
1425°C
1425°C
1600°C

Maksymalna temperatura stosowania ciàg∏ego zale˝y od
zastosowania. W przypadku wàtpliwoÊci, prosz´ zwróciç
si´ do lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

Przemys∏ petrochemiczny
Przemys∏owe piece grzewcze, piece do reformowania,
kana∏y pieców do pirolizy
Metalurgia ˝elaza i stali
Pokrywy kadzi transportowych, pokrywy pieców
wg∏´bnych, piece grzewcze, wielo-i jednomuflowe piece
do wy˝arzania, piece przelotowe do wy˝arzania i
powlekania, piece karuzelowe, piece z wysuwnym
trzonem, piece rolkowe, piece ko∏pakowe, przewody
odprowadzajàce i kana∏y
Przemys∏ aluminiowy
Piece wg∏´bne i pokrywy, piece naczyniowe czerpalne,
piece do wy˝arzania ujednorodniajàcego
i kana∏y
Przemys∏ ceramiczny
Piece tunelowe i okresowe do wypa∏u ceramiki
szlachetnej, sanitarnej i piece Hoffmana do wypa∏u
cegie∏, piece do wypa∏u ceramiki technicznej, izolacja
kana∏ów i palenisk.
Zastosowanie ogólne
Utleniacze termiczne, jednostki odzysknicowe ciep∏o
odpadkowe, komory spalania i kana∏y kot∏ów
MaftecTM jest nazwà prawnie zastrze˝onà.
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G¸ÓWNE W¸ASNOÂCI
Temperatura klasyfikacyjna

Kaowool S/
Cerablanket

Kaowool SZr/
Cerachem Blanket

Cerachrome
Blanket

Maftec
Blanket

1260

1425

1425

1600

°C

W∏asnoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C / wilgotnoÊç wzgl´dna 50%)
• Kolor
• G´stoÊç

kg/m3

bia∏y

bia∏y

niebieski/zielony

bia∏y

160

160

160

160

1.13

1.13

1.13

2

0.11
0.16
0.23
0.31

0.11
0.16
0.23
0.31

0.11
0.16
0.23
0.31

0.10
0.15
0.21
0.28

Eksploatacja w wysokich temperaturach
• PojemnoÊç cieplna w 1090°C

kJ/kg.K

• PrzewodnoÊç cieplna dla wszystkich czterech
gatunków, przy znamionowej g´stoÊci 160 kg/m3
w Êredniej temperaturze:
400°C
600°C
800°C
1000°C

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

Elementy do mocowania
Sà one dostarczane razem z modu∏em i zawierajà:
• Belki podtrzymujàce ze stali nierdzewnej ASTM 321
• Zaciski i ceowniki ze stali nierdzewnej ASTM 304
• Zaciski mocujàce w jednym z dwóch typów: prostokàtny lub podk∏adka
Dla zastosowania w trudnych warunkach pracy, mogà byç dostarczane na ˝yczenie odpowiednie elementy do mocowania.
Wymiary i Dost´pnoÊç
Standardowo, modu∏y dostarczane sà o wymiarach 305 mm x 305 mm i zakresie gruboÊci od 100 mm do 350 mm (co 25 mm).
Na ˝yczenie mogà byç dostarczane inne wymiary i g´stoÊci.
Pakowanie
Modu∏y Z-Blok 1 sà pakowane w kartony lub na paletach, które obciàgni´te sà folià termokurczliwà.
Monta˝
Szczegó∏y rekomendowanego sposobu monta˝u modu∏ów Thermal Ceramics sà zawarte w naszej Instrukcji Monta˝u Modu∏ów.
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