
Osłony do ciekłych metali

Typ Syalon

Opis

Termoaparatura Wrocław dostarcza szereg osłon ochronnych 
termopar opartych na azotku krzemu przeznaczonych do stosowania 
w przemyśle przetwórstwa aluminium i metali nieżelaznych. Oferują 
one doskonałą wydajność pod względem kontroli temperatury i są 
niezwykle opłacalne w stosunku do konkurencyjnych materiałów, 
takich jak żeliwo, węglik krzemu i tlenek glinu.

Syalony to stopy z azotku krzemu, które charakteryzuje unikalne 
połączenie właściwości fizycznych, takich jak wysoka wytrzymałość, 
niska waga, doskonała odporność na wstrząs termiczny oraz 
odporność na korozję i erozję.

Syalonowe osłony ochronne są dostępne w różnych standardowych 
rozmiarach, jak pokazano w tabeli poniżej. Są one zwykle dostępne z 
magazynu. Dostępne są także rury poza standardowymi rozmiarami, 
jednak czas realizacji jest w ich przypadku dłuższy.

Rury ochronne Syalon są wykonane z rowkiem 
ustalającym. Poniższa tabela przedstawia standardowe 
rowki w osłonach termopar.
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Średnica zewnętrzna 
[mm] 

Średnica wewnętrzna 
[mm] 

Maksymalna długość 
[mm] 

Ø28.0 ±1.0 Ø16.0 +1.0/-2.0 2000 ±3.0 

Ø22.0 ±1.0 Ø12.0 +1.0/-2.0 2000 ±3.0 

Ø16.0 ±0.75 Ø9.0 +1.0/-2.0 2000 ±3.0 

Ø12.5 ±0.75 Ø6.5 ±1.0 1150 ±3.0 

Ø9.0 ±1.0 Ø4.0 ±1.0 600 ±3.0 

 

 Średnica 
zewnętrzna rury 

[mm] 
D ±0.2 W ±0.5 E ±0.5 

Ø28 24 14 13 

Ø22 18 14 13 

Ø16 13 13 7 

Ø12.5 9.5 13 7 



Kod zamówieniowy

Materiał Syalon

1 2 3

Syalon - - -

Materiał

Średnica zewnętrzna / wewnętrzna

Długość

1

2

3

Syalon 101

zgodnie z tabelą na stronie 1

podać długość osłony w milimetrach

Syalon 050

Syalon 110

050

110

101

xxx

xxx

Typ Syalon
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Syalonowe osłony termopar dostępne są w kilku klasach. Rury Syalon 101 są znane na całym świecie dzięki swoim 
wyjątkowym właściwościom podczas kontaktu z nieżelaznymi stopionymi metalami, w szczególności aluminium i jego stopami 
oraz cynkiem. Pozwalają one na stałe kontrolowanie temperatury ciekłego metalu, dzięki czemu jakość gotowego odlewu ulega 
poprawie. Oprócz doskonałych własności fizycznych Syalon 101 to także materiał niezwilżający większości stopów 
nieżelaznych, co czyni je odpornymi na odkładanie nieczystości i ogranicza konserwację do minimum. Syalon 101 zasadniczo 
nadaje się do stosowania w temp. poniżej 1200°C.

Do zastosowań w temperaturach powyżej 1200°C preferuje się Syalon 050. Oferujący również doskonałe właściwości fizyczne 
Syalon 050 można stosować do temperatury ok. 1400°C.

Syalon 110 to syalon kompozytowy nadający się do specjalistycznych zastosowań, w których temperatura może sięgać 
1600°C. To także doskonały wybór dla aplikacji z metali kolorowych.

Poniższa tabela przedstawia typowe właściwości fizyczne dla tych klas syalonu.

Właściwość Syalon 101 Syalon 050 Syalon 110 

Umowna wytrzymałość na zginanie trzypunktowe / MPa 945 800 500 

Umowna wytrzymałość na zginanie trzypunktowe przy 
1400°C/MPa 

- 450 - 

Moduł Weibulla 11 8-13 10 

Wytrzymałość na rozciąganie / MPa 450 450 250 

Wytrzymałość na ściskanie / MPa >3500 - - 

Moduł Younga / GPa  288 306 139 

Twardość (HRA)  92 94 88 

Twardość (Vickers Hv0.3 / kg/mm2)  1500 2000 1200 

Odporność na pękanie / MPam
½
  7.7 6.5 3.5 

Współczynnik Poissona 0.23 0.27  0 .19 

Gęstość / g/cm3 3.23 3.23  2 .65 

Porowatość/ %  0 0  10 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (0-1200°C) / k
-1
  3.04x10

-6
 3,2x10

-6
  3 .04x10

-6
 

Przewodność cieplna / W/(mk)  28.0 20.0 27.0 

Odporność na wstrząs termiczny / ΔT°C  900 600 800 

Rezystywność elektryczna / ohm m  10
10

 10
10

 10
10

 

Maksymalna temperatura użytkowania / °C 1200 1400 1450 
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