REMIX S.A.
Tygle do topienia metali
nieżelaznych
Akcesoria odlewnicze

Tygle do topienia metali
Izostatyczne formowane
tygle
grafitowe
grafitowe typu IM
z węglika krzemu typu X
z węglika krzemu typu XO
z węglika krzemu typu XY

o

Temperatura C

Tygle z węglika krzemu (SiC) typu XY

1500

1400

Do topienia metali szlachetnych i stopów
metali ciężkich w najtrudniejszych warunkach
termicznych.

Miedź
Nikiel
Żeliwo

SiC XY

Akcesoria odlewnicze
podstawki, rynny, osłony
czujników temperatury,
łyżki odlewnicze,
dzwony zanurzeniowe,
lance odgazowujące

Wyroby ceramiczne
do pieców dozujących
i niskociśnieniowych
maszyn odlewniczych
rury wznośne,
tuby dozujące,
stożki zalewowe

Nikiel
Brąz

1300

doskonała odporność na szok termiczny
krańcowa wytrzymałość cieplna
doskonałe właściwości ogniotrwałe
bardzo dobra odporność chemiczna na dodatki
odlewnicze

Tygle z węglika krzemu (SiC) typu XO

SiC XO

Do topienia stopów metali ciężkich i złomu
aluminiowego.
bardzo dobra odporność na szok termiczny
bardzo dobra przewodność cieplna
dodatkowa warstwa odporna na wysokie
temperatury
bardzo dobra odporność chemiczna na dodatki
odlewnicze

1200
Aluminium
Brąz

1100
Złoto
Brąz
SiC X

Tygle z węglika krzemu (SiC) typu X

1000
Do topienia i przetrzymywania stopów
aluminium w piecach elektrycznych, gazowych
i olejowych.

900

bardzo dobra odporność na szok termiczny
bardzo dobra przewodność cieplna
doskonała wytrzymałość na utlenianie
dobra odporność chemiczna na dodatki
odlewnicze

Stopy
aluminium

800

ISO-Grafit IM
Tygle grafitowe typu IM
Do topienia i przetrzymywania stopów
aluminium w piecach elektrycznych. Zalecane
zwłaszcza do procesów przetrzymywania.

700
Aluminium

600

bardzo dobra wytrzymałość na utlenianie
dobra odporność chemiczna na dodatki
odlewnicze
dobra przewodność cieplna

Stopy
cynku
ISO-Grafit
Tygle grafitowe

500
Do topienia i destylacji cynku
w piecach indukcyjnych.

400
Temperatura w komorze pieca jest wyższa od temperatury metalu o ok.100-150°C

Cynk

bardzo dobra przewodność cieplna
bardzo dobra odporność chemiczna na dodatki
odlewnicze

Typoszeregi tygli

REMIX S.A. jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy MAMMUT-WETRO GmbH. Ponad 135-letnie doświadczenie firmy
MAMMUT-WETRO przyczyniło się do tego, iż obecnie dostarcza szeroką gamę tygli i akcesoriów odlewniczych do 40 krajów na całym
świecie. Produkty firmy MAMMUT-WETRO są certyfikowane według DIN EN ISO 9002 przez Lloyd's Register.
REMIX S.A. jako producent pieców tyglowych zaleca stosowanie tygli i akcesoriów odlewniczych firmy MAMMUT-WETRO.

Tygle typu BX / BMX

wykonanie
BX / BMX

Typ

Tygle do użycia w podciśnieniowych maszynach
odlewniczych.

Tygle typu BU / BM

wykonanie
BU / BUX / BUXO / BUXY

Typ

Dostępne jako BUK z wgłębionym dnem i wycięciem na rynnę
Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Typoszeregi tygli

Tygle typu B / MD
Typ

Zamiennik

wykonanie
B / BX / MD / MDX

Tygle typu A
wykonanie
A / AX / AXO / AXY

Typ

bez glazury - od A400 bez dziubka
Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Typoszeregi tygli

Tygle typu TP z dziobem
Typ

wykonanie
TP / TPX / TPXO / TPXY

Tygle typu K

wykonanie
K / KX / KXO / KXY

Typ

Tygle typu KF

wykonanie
KF / KFX / KFXO / KFXY

Typ

Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Typoszeregi tygli

Tygle typu TP
Typ

ok. kg Cu

wykonanie
TP / TPX / TPXO / TPXY

Tygle typu TP z dziobem
Typ

ok. kg Cu

wykonanie
TP / TPX / TPXO / TPXY

Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Typoszeregi tygli, akcesoria odlewnicze

Tygle typu C
wykonanie
C

Typ

Tygle typu Z
wykonanie
Z

Typ

ok.
kg Cu

Łyżki typu SK
Typ

Poj.

Gwint

Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Akcesoria odlewnicze

Rynny typu GR
Typ

Tygiel

Rynny typu GR
Typ

Tygiel

Osłony czujników temperatury RY

RYE ze stalową rurą i gwintem

Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Akcesoria odlewnicze

Dzwony zanurzeniowe
typu TC
Typ

Wys.

Materiał: glina grafitowa

Lance odgazowujące
typu LA
Typ

Gwint

SiC - Podstawki UZ / UZK

Podstawki: UZ bez czopa, UZK z czopem
Wszystkie wymiary podlegają tolerancji

Akcesoria ceramiczne
AKCESORIA CERAMICZNE DO PIECÓ W DOZUJĄCYCH
Ogniotrwałe rury dozujące i stożki zalewowe przeznaczone są do stosowania w piecach wannowych opróżnianych ciśnieniowo do załadunku
i transportu stopionych metali. Oferujemy różne wymiary i średnice otworów o następujących opcjach wykonania:
- SiC - węglik krzemu (rury wznośne, rury dozujące, stożki zalewowe)
- AlTi - tytanian glinu (rury dozujące, rury wznośne)
- Beton żaroodporny (stożki zalewowe)
MAMMUT-WETRO kładzie szczególny nacisk na rozwój i zastosowanie węglika krzemu w piecach dozujących i niskociśnieniowych
maszynach odlewniczych. Produkty z węglika krzemu są formowane izostatycznie, co zapewnia następujące właściwości:
- Doskonała wytrzymałość na nagłe zmiany temperatury
- Niska zwilżalność przez stopiony metal
- Wysoka wytrzymałość na korozję
- Wysoka wytrzymałość chemiczna
wykonanie:
Stożki zalewowe typu TR
przy zastosowaniu sodu
TR - beton ogniotrwały
TRX - węglik krzemu (SiC)
I strontu rafinowanych stopów
Typ

Beton
/
ogniotrwaly

Rury dozujące typu RND

wykonanie:
tytanian glinu (AlTi)

Typ

Dodatkowo oferujemy uszczelki z włókien
ceramicznych do rur dozujących i stożków
zalewowych i montujemy nasze rury na
prośbę w Państwa metalowym kołnierzu.

AKCESORIA CERAMICZNE DO NISKOCIŚNIENIOWYCH MASZYN ODLEWNICZYCH
Rura wznośna jest wykorzystywana do transportu stopionych metali w niskociśnieniowych maszynach odlewniczych. Oferujemy rury
wznośne wykonane w jakości SiC i AlTi aż do długości 1200 mm i istnieje możliwość wyprodukowania przez firmę MAMMUT-WETRO rur
o nietypowych wymiarach na indywidualne życzenia klienta.

Rury wznośne typu RS

wykonanie:
RS - tytanian glinu (AlTi)
RSX - węglik krzemu (SiC)

Kształty
/
Ksztalt
A

/
Ksztalt
B

/
Ksztalt
C

Wskazówki dotyczące używania tygli
ZALECENIA DOTYCZĄCE WYGRZEWANIA NOWYCH TYGLI GRAFITOWYCH FIRMY MAMMUT

temperatura (°C)

Po zainstalowaniu w piecu tygiel należy podgrzewać do temperatury 200°C przez okres dwóch godzin. Zapewni to usunięcie wilgoci, która
mogła się nagromadzić. Następnie tygiel Mammut powinien zostać podgrzany do temperatury 600°C, przy ustawieniu zmniejszonej mocy i
dopiero wtedy należy go podgrzać na pełnej mocy do temperatury 950°C (jeśli to możliwe) lub do temperatury roboczej, jeśli jest ona wyższa
niż 950°C.
W przypadku gdy tygle Mammut są używane tylko do przetrzymywania płynnego metalu po osiągnięciu temperatury 950°C należy ją
utrzymać przez ok. jedną godzinę. Zapewni to dokładne stopienie glazury z dodatkową powłoką antyutleniającą, co spowoduje znaczne
wydłużenie trwałości tygla. W przypadku tygli do przetrzymywania procedurę taką należy przeprowadzać w pewnych odstępach czasowych,
ale zawsze w przypadku ponownego ich użycia po fazie chłodzenia. W ten sposób negatywny wpływ niskiej temperatury przetrzymywania
na tygle zostanie w pewnym stopniu zrekompensowany.
Przy każdym kolejnym nagrzewaniu następującym po fazie chłodzenia tygiel powinien zostać podgrzany w taki sam sposób jak przy
pierwszym podgrzewaniu. Można jednak pominąć tak zwany czas suszenia, trwający 2 godziny. Jednakże jeżeli tygiel Mammut ma być
nieużywany przez dłuższy okres czasu, to konieczne jest wysuszenie możliwej wilgoci spowodowanej przez żużel. W takim przypadku
należy nagrzać tygiel do temperatury
200°C. Po osiągnięciu tej temperatury na1200
leży przeprowadzić dalsze rozgrzewanie,
tak samo jak dla pierwszego rozgrzewanie.
1000
Podane powyżej zalecenia dotyczące
rozgrzewanie
dotyczą użycia nowych tygli
800
w istniejących piecach. W przypadku gdy
nowy tygiel Mammut ma zostać zainstalo600
wany w nowym piecu należy przestrzegać instrukcji nagrzewania i suszenia
400
podanych przez producenta pieca.
po pierwszym użyciu
W przypadku gdy producent pieca wymaga
pierwsze rozgrzewanie oraz
200
po dłuższej fazie chłodzenia
dłuższej krzywej rozgrzewanie, należy je
przeprowadzić bez instalowania tygla.
RT 0
0
0,5 h
1h
1,5 h
2h
2,5 h
3h
3,5 h
4h
4,5 h
5h
Tygiel może być instalowany wyłącznie w
całkowicie suchym piecu.
czas (h)

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYGRZEWANIA NOWYCH TYGLI Z WĘGLIKA KRZEMU FIRMY MAMMUT

temperatura (°C)

Po zainstalowaniu w piecu tygiel należy podgrzewać do temperatury 200°C przez okres dwóch godzin. Zapewni to usunięcie wilgoci, która
mogła się nagromadzić. Następnie tygiel należy rozgrzać do temperatury 950°C, na pełnej mocy jeżeli to możliwe. Tygle Mammut używane
w procesie topienia można nagrzewać dalej, przy pełnej mocy, aż do osiągnięcia temperatury roboczej. Następnie można ostrożnie rozpocząć
procedurę ładowania wsadu.
W przypadku gdy tygle Mammut są używane tylko do przetrzymywania płynnego metalu po osiągnięciu temperatury 950°C należy ją
utrzymać przez ok. jedną godzinę. Zapewni to dokładną amalgamację glazury z dodatkową powłoką antyutleniającą, co spowoduje znaczne
wydłużenie trwałości tygla. W przypadku tygli do przetrzymywania procedurę taką należy przeprowadzać od czasu do czasu, ale zawsze
w przypadku ponownego ich użycia po fazie chłodzenia. W ten sposób negatywny wpływ niskiej temperatury przetrzymywania na tygle
zostanie w pewnym stopniu zrekompensowany.
Przy każdym kolejnym nagrzewaniu następującym po fazie chłodzenia tygiel powinien zostać podgrzany w taki sam sposób jak przy
pierwszym podgrzewaniu. Można jednak pominąć tak zwany czas suszenia, trwający 2 godziny. Jednakże jeżeli tygiel Mammut ma być
nieużywany przez dłuższy okres czasu, to
konieczne jest wysuszenie możliwej wilgoci
1400
spowodowanej przez żużel. W takim przypadku należy nagrzać tygiel do temperatury
1200
200°C. Po osiągnięciu tej temperatury należy
przeprowadzić dalsze nagrzewanie, tak samo
1000
jak dla pierwszego rozgrzewania.
Podane powyżej zalecenia dotyczące
800
rozgrzewania dotyczą użycia nowych tygli
w istniejących piecach. W przypadku gdy
600
nowy tygiel Mammut ma zostać zainstalowany w nowym piecu należy przestrzegać
400
instrukcji rozgrzewania i suszenia podanych
po pierwszym nagrzaniu
przez producenta pieca. W przypadku gdy
200
pierwsze nagrzewanie oraz
producent pieca wymaga dłuższej krzywej
po dłuższej fazie chłodzenia
rozgrzewania, należy je przeprowadzić bez
0
instalowania tygla. Tygiel może być instaloRT
0
0,5 h
1h
1,5 h
2h
2,5 h
3h
3,5 H
4h
4,5 h
wany wyłącznie w całkowicie suchym piecu.
czas (h)

Wskazówki dotyczące używania tygli

Transport
Nie toczyć tygla.
Tygle są wrażliwe na wstrząsy i wilgoć.

Magazynowanie
Magazynować tygle w suchym miejscu.
Nie umieszczać jednego tygla na drugim.
Tygle powinny stać na paletach, nie na podłodze.

Instalacja tygli
Styczne położenie osi palnika w stosunku do ściany
tygla. Przestrzeń pomiędzy tyglem a pokrywą pieca
powinna być izolowana włóknistą matą.
W piecach przechylnych używać prostek podtrzymujących.
Używać tylko standardowych podstawek.

Ładowanie wsadu
Wsad umieszczać tylko w rozgrzanym tyglu. Należy uważać, żeby nie ładować
zbyt ciasno! Ładunek musi być umieszczony w tyglu pionowo! Nie wrzucać
metalowych sztabek do tygla, używać specjalnych szczypiec! Jeżeli w tyglu
znajduje się płynny metal należy dodać wióry i złom obiegowy. Ze względu
na bezpieczeństwo materiałwsadowy musi być zawsze absolutnie suchy!

Topienie
Tygiel powinien być rozgrzany wg zawartych w katalogu wskazówek. Unikać lokalnego
przegrzania tygla przez nieodpowiednie wyregulowanie palnika. Nie nagrzewać
ostygłego metalu w tyglu, w przeciwnym razie tygiel może zostać rozsadzony!
Poprzez dobre uszczelnienie tygla można zapobiec stratom ciepła i wczesnemu
zniszczeniu tygli przez utlenianie.

Wymiana tygli
Do umieszczania i wyjmowania tygli używa się specjalnego
podnośnika MAMUT-Lift. Podczas wyciągania tygla powinien
on być chwytany szczypcami w dolnej części.

Czyszczenie tygli
Tygle muszą być odpowiednio czyszczone. Płynnego metalu nigdy nie pozostawiać
do ostygnięcia w tyglu! Po procesie topienia tygiel powinien być każdorazowo ostrożnie
wyczyszczony z wszelkich osadów metali.

REMIX S. A.
66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 36
tel. +48 68 475 54 00; fax +48 68 475 54 04
www.remixsa.pl e-mail: remix@remixsa.pl
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Zakład Utrzymania Ruchu w Gorzycach
39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52
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