n Vi beskytter din proces
Højtemperatur processer er krævende og omkostningstunge. De avancerede processer stiller store
krav til det procesudstyr som anvendes. Alt udstyr
skal medvirke til at sikre den længst mulige drift,
lavest mulige energiomkostninger og mindst mulige
miljøpåvirkning.
I HASLE ser vi det som vores fornemste opgave at
udvikle, fremstille og levere de ildfaste materialer,
der bedst kan beskytte din proces.
Vore ildfaste materialer udvikles løbende i tæt
samarbejde med vores kunder. Målet er at være
markedsledende med materialer specielt egnet til
at modstå mekanisk påvirkning, kemiske angreb,
chok, påbagninger og slid. Egenskaber der sikrer
lang levetid for den ildfaste foring.

– hver gang. Vi lægger meget stor vægt på at kunderne oplever en ensartet, høj kvalitet i alle vore produkter.
Fleksibilitet – fordi vore kunders behov ændrer sig
over tid og fra opgave til opgave. Vi bistår altid med
råd og vejledning i forbindelse med valg af materialer, så kunderne sikres det bedste resultat.
Hurtig reaktionstid – alle henvendelser er vigtige
for vore kunder og dermed vigtige for os. Vi har
hele tiden fokus på at sikre en hurtig tilbagemelding
og kort leveringstid.
Vi ser frem til at beskytte din proces med de bedste
ildfaste materialer.
Michael Bladt

Nøgleordene for vores virksomhed er kvalitet,
ﬂeksibilitet og kort leveringstid.
Kvalitet – fordi det er alfa og omega for vore
kunder at HASLE’s materialer fungerer optimalt

Direktør, ejer
HASLE Refractories A/S

HASLE støbemasser
fremstilles af de bedste råvarer

Støbemasser inddeles normalt i følgende grupper:
Traditionelle-, lavcement -, isolerende og pumpebare/sprøjtebare masser samt mørtler. Disse beskrives på de følgende sider.

egne, hemmelige recepter som løbende videreudvikles og optimeres
Vi anvender kun de allerbedste råvarer - ingen genbrugsmaterialer og ingen halvfabrikata fra andre
producenter. Vore masser fremstilles på egen fabrik
i Danmark og hele produktionsprocessen er tilrettelagt så vi altid leverer støbemasser af en ensartet,
høj kvalitet. Vores omfattende kvalitetskontrol sikrer

at alle færdigvarer, der forlader fabrikken opfylder
vore høje krav til kornfordeling, støbeevne og fysiske egenskaber.

n Alle vore støbemasser fremstilles efter
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HASLE støbemasser

HASLE traditionelle støbemasser
er sammensat af relativt få og velkendte komponenter, og har været anvendt i mange år. Denne
type støbemasse anvendes ved ikke alt for krævende opgaver, hvor den mekaniske og kemiske
påvirkning er relativ lav.
HASLE lavcement støbemasser
HASLE lavcement masser er udviklet med henblik
på at skabe den bedste kombination af mekanisk
styrke og alkali- og chokresistens ved høje temperaturer. Lavcement masserne er karakteriseret ved
en meget lav porøsitet. Den lave porøsitet reducerer
risikoen for slaggeangreb og korrosion. Lav porøsitet medvirker også til at opnå en højere styrke end i
de traditionelle støbemasser. Lavcement masserne
har således en høj resistens overfor alkali angreb
f.eks. fra natrium og kalium salte - forbindelser som
ofte ﬁndes i biobrændsler og affald etc.
Lavcement masserne giver således en foring med
lang levetid og stor holdbarhed, og vil på lang sigt
være mere økonomisk i brug end de traditionelle
støbemasser.

HASLE isolerende støbemasser
Isolerende støbemasser adskiller sig fra andre støbemasser enten ved at massen er sammensat af
komponenter med høj porøsitet eller at de ved opvarmning danner en porøs struktur. Anvendelsesmæssigt konkurrerer isolerende støbemasser mod
isolerende sten, og dermed porøse sten. En isolerende støbemasse er velegnet til opfyldning imellem f.eks. lavcement masse og en blokisolering.
Isoleringsmassen ﬂyder ind i alle hjørner og sprækker og efterlader ingen hulrum.
HASLE pumpebare og sprøjtebare masser
Disse masser er ﬁnkornede og smidige masser
specielt fremstillet til pumpning og opsprøjtning på
vægge og lofter uden stort spild. Disse støbemasser er også velegnet til mindre reparationer og udmærker sig ved en meget hurtig installationstid.
Mørtler
Mørtler er udviklet til sammenbinding af sten i murede foringer. Ildfaste mørtler fremstilles af chamotte, ildfast ler og cement hvor partikelstørrelse
og kvalitet er tilpasset til den ønskede anvendelse.
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HASLE præstøbte elementer
– en effektiv løsning
n Et godt alterntiv til selv at støbe i HASLE
støbemasser er at købe en HASLE præstøbt
løsning
HASLE producerer præstøbte modulelementer udviklet af vore egne teknikere. Men vi tilbyder også
at konstruere og fremstille kundespeciﬁkke elementer. Konstruktionen foregår da i et tæt samarbejde
med kunden og tager udgangspunkt i krav til bl.a.
montagevenlighed, holdbarhed og varmeledning.
Der er mange fordele ved at vælge en foring fremstillet af præstøbte modulelementer: Kombinationen af en højkvalitets lavcementmasse og en kontrolleret fremstillingsproces sikrer et meget slidstærkt,
nøjagtigt og ensartet element. Et præstøbt element
kan fremstilles i alle mulige former.
Præstøbt keramisk centralrør
Ildfaste løsninger fremstillet af præstøbte elementer
er nemme at installere og man undgår de udtørringsproblemer, der kan opleves ved anvendelse af støbemasser. Processen kan genstartes meget hurtigt
uden risiko for eksplosion pga. udtrængning af damp
fra støbemassen.
Præstøbt røgkammer

En præstøbt ildfast foring er tættere og dermed
mindre udsat for slaggeangreb. Foringen vil desuden have en større mekanisk styrke end en foring
som er lavet ved in situ støbning.
Hvis der er tale om ovnanlæg i drift, som skal renoveres, kan en reparation ske på kort tid. De præstøbte elementer kan hurtigt udskiftes idet der ikke
kræves forskalling.

Præstøbt ristekøler

HASLE tilbyder modulsystemer som passer til både
gulv, vægge og lofter, hvad enten det er lige ﬂader
eller krumninger.

Præstøbt kiln hood

Et andet modulsystem er HASLE’s keramiske centralrør som anvendes i cykloner. Modsat et centralrør i stål er det keramiske centralrør resistent overfor
kemikalier og formstabilt op til langt højere temperaturer. Centralrøret er oprindelig udviklet til cementindustrien, hvor der i dag er referencer fra de største
cementproducenter i verden. Det keramiske centralrør har i de seneste år desuden fundet anvendelse i ﬂere andre industrier – især kraftværkerne
og aluminaindustrien anvender nu også med succes dette HASLE produkt.

HASLE præstøbte elementer
– den bedste kvalitet
n HASLEs præstøbte elementer fremstilles
under stærkt kontrollerede forhold
Intet er overladt til tilfældighederne: Friskheden af
støbemassen, vandtilsætning, vibrering, hærdning
og den efterfølgende brænding til mere end 1.000°C
styres nøje for hver eneste produktion.
Til kontrol af processen udtages prøver af hver
eneste batch umiddelbart efter hærdning.

Prøverne udtørres i tørreskab og testes derefter for
tryk- og bøjningsstyrke. Kun batches som opfylder
vore høje kvalitetskrav kommer videre i produktionsprocessen. Både i forbindelse med afformning og
efter brænding foretages visuel kontrol af hver enkelt element for at sikre at kun perfekte elementer
leveres til kunden.

Det rigtige valg af støbemasse
Slidstyrke: Cm3 (Resistance to abrasion)
Denne egenskab er vigtig i områder med stort slid
typisk forårsaget af luftbårne partikler. En lille værdi
er udtryk for en stor slidstyrke. Alle HASLE’s lavcement masser er særdeles slidstærke.

Alkaliresistens testes
bla. med K2CO3 ved 1100˚C
Test af bøjningsstyrke
iht. standard EN1402-6

Indholdet af Al2O3 giver sammen med de andre
råvarer i støbemassen, oplysning om støbemassens opbygning. I modsætning til de traditionelle
støbemasser hvor ildfasthed og prisen stiger, desto
højere indhold af Al2O3, kendetegnes HASLE lavcement støbemasser ved en mere ﬂeksibel kemisk
opbygning, hvor de vigtigste egenskaber ikke er
knyttet til Al2O3 indholdet alene. I HASLE lavcement
støbemasserne spiller massernes bindingssystem
en afgørende rolle, uanset detaljerne i den kemiske
opbygning.

n Det kan være svært at vælge den rigtige

Bestemmelse af modstandsevne
mod temperatursvingninger
EN993-11

støbemasse
En støbemasse der fungerer godt og har en lang
levetid i et område kan fungere helt utilfredsstillende i et andet område. Det er derfor helt afgørende at kende data for de termiske egenskaber
man søger efter.

Det relativt lave indhold af Al2O3, resulterer i en støbemasse med en lav vægtfylde, sammenlignet med
tilsvarende højkvalitets støbemasser med et højt
indhold af Al2O3. Endvidere sikrer det reducerede
indhold af Al2O3 i HASLE lavcement støbemasser,
også en bedre kemisk resistens og isolering.

I det følgende giver vi en kort forklaring på de vigtigste tekniske data for alle HASLE støbemasser.
De aktuelle værdier ﬁndes i vore datablade.

Vægtfylde: Kg / m³ (Bulk density)
Denne egenskab er vigtig når det skal beregnes,
hvor meget støbemasse der skal bruges til en støbning i et bestemt område. En lav vægtfylde er god,
da der så kræves mindre mængde (vægt) til at
dække det ønskede område. HASLE støbemasser
har en lav vægtfylde sammenlignet med mange
andre støbemasser. Dette betyder at HASLE støbemasser ofte er billigere efter korrektion for den
lavere vægtfylde, da der skal bruges en mindre
mængde for at støbe det samme område.

Bøjnings- og trykstyrke: MPa (Modulus of
Rupture and Cold Crushing Strength)
Styrkerne skal være høje for at modstå den fysiske
kontakt, som massen udsættes for og dermed med
til at sikre foringen en lang levetid. HASLE’s støbemasser er mere ensartede og har en større styrke
end tilsvarende masser fra andre producenter.

Test af trykstyrke
iht. standard EN1402-6

Varmeledningstal: W/mK (Thermal conductivity)
Denne egenskab er vigtig, da den fortæller om støbemassen har en isolerende evne eller ej. Med et
lille varmeledningstal vil man sikre at varmen bliver
inde i det støbte område, og dermed bidrager til
den ønskede proces. I modsat tilfælde kan en masse med et højt varmeledningstal transportere en
masse varme hvilket f.eks. anvendes ved dampproducerende anlæg. HASLE tilbyder både støbemasser med et højt og et lavt varmeledningstal, således
at alle anvendelsesområder er dækket.
Alkali resistens, angives i en skala fra 0-10
(Resistance to alkali attack)
Denne egenskab er meget vigtig hvis der anvendes
brændsler som afgiver alkaliholdige gasser f.eks.
ﬂis, bark, halm og affald. De alkaliholdige gasser
vil reducere støbemassens levetid meget betydeligt. Tallet 0 angiver at støbemassen har den størst
mulige resistens mod alkaliangreb.
Udvikling af nye støbemasser
HASLE råder over egne R & D faciliteter, hvor der
kan udføres speciﬁkke slaggetest med udgangspunkt i kundens eget brændsel. Vi bistår således
gerne med test for dermed at sikre en optimering af
den ildfaste foring i dit anlæg, således at der kan
opnås længere drift og dermed mindre reparation
og vedligehold. HASLE arbejder endvidere løbende
med udvikling af nye støbemasser, som tager udgangspunkt i nye driftsprocesser og brændsler.

Ildfaste handelsvarer
n HASLE tilbyder som supplement til vore
egenproducerede varer et bredt program af
keramiske fibre, isolerende sten og chamotte/
pejsesten
Keramiske fibre
Keramiske ﬁberprodukter anvendes hvor man ønsker stor isoleringsevne. Hvis der ikke forekommer
mekanisk slid kan keramisk ﬁber anvendes som det
eneste ildfaste materiale som er i kontakt med processen.
HASLE forhandler kun miljøﬁber, som er en syntetisk ﬁber. Fiberen er vandopløselig og er derfor
sundhedsmæssig mindre skadelig end traditionelle
keramiske ﬁbre.

Isolerende sten
Isolerende sten adskiller sig fra andre sten ved stor
porøsitet og deraf lavere trykstyrker. Fordelen ved
en isolerende sten er at den kan anvendes til både
primærforing og bagisolering. Den har en god isoleringsevne, god temperaturbestandighed og giver en
let ildfast konstruktion.
Chamottesten/pejsesten
Anvendes til opbygning af brændeovne, mindre
ovne og lofter mm. Stenene er fremstillet af chamotte
og ildfast ler.

Opbevar sækkene tørt og beskyttet mod regn, vind, fugt og
direkte sollys.

Brug en ren blander.

Bland det tørre materiale i
3 minutter.

Tilsæt vand i den mængde, der
er angivet på sækken.
Brug rent vand fra hanen.

Bland med vand i 4 minutter.
Tilsæt yderligere vand, hvis
massen er for tør, og bland i
yderligere 4 minutter.

Brug materialet straks efter det
er blandet.
Bemærk: PU- versionerne er
pumpbare.

Vibrer grundigt til massen flyder sammen.
Bemærk: PU- og EF- masserne
kræver mindre vibration.

Lad massen hærde i mindst 24
timer. Beskyt overfladen mod
udtørring.

Den ideelle støbetemperatur er
15-25˚C. Under meget kolde
eller varme forhold kan hærdningen blive længere eller kortere.

WE PROTECT YOUR PROCESS
Følg HASLEs instruktioner for
tørring og opvarmning.

www.hasle-refractories.com
info@hasle-refractories.com

