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Specyfikacja Produktu / Arkusz Danych Technicznych 

 

Węgliki krzemu gat. MET                                                                                         Częstochowa, 2014.06.02 

Węgliki krzemu gat. MET 

 

Węgliki krzemu do zastosowań metalurgicznych są stosowane w odlewniach stali jako 

modyfikator lub środek odtleniający, a także jako składnik stopowy, zastępujący dodatki 

węgla / żelazokrzemu w piecach indukcyjnych i żeliwiakach. 

 

MET 90%: 

 SiC Si C 

Typowy skład chemiczny ~ 90,00 % ~ 63 % ~ 27 % 

Standardowe frakcje 0–10 mm / 1-10 mm / 10-50 mm 

 

MET 85%: 

 SiC Si C 

Typowy skład chemiczny ~ 85,00 % ~ 59,5 % ~ 25,5 % 

Standardowe frakcje 0–10 mm / 1-10 mm / 10-50 mm 

 

MET 80%: 

 SiC Si C 

Typowy skład chemiczny ~ 80,00 % ~ 56 % ~ 24 % 

Standardowe frakcje 0–10 mm / 1-10 mm / 10-50 mm 

 

MET 70%: 

 SiC Si C 

Typowy skład chemiczny ~ 70,00 % ~ 49 % ~ 21 % 

Standardowe frakcje brykiety 

 

Opakowania: 

worki papierowe po 25 kg, big-bag'i po 1.000 kg i 1.500 kg lub luzem. 
 

Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji produktu są oparte na informacjach podanych przez naszego dostawcę i ukazują 

typowe właściwości dla produktów producenta, jakie są aktualnie produkowane w różnych miejscach wytwarzania. Jednakże 

dalszy rozwój i dostosowanie produktów do życzeń klientów mogą skutkować zmianami powyższych danych. Nasz dostawca 

zastrzega sobie prawo do modyfikacji procesu wytwarzania tego produktu i zmiany specyfikacji w dowolnym momencie. 

Dlatego też niniejsze typowe właściwości nie stanowią dokładnej specyfikacji klienta, która musi być opracowana oddzielnie w 

ramach oferty handlowej. Produkt jest wytwarzany zgodnie z najlepszą wiedzą naszego dostawcy jako część jego systemu 

zapewnienia jakości. Niemniej jednak nie zwalnia to klientów z ich własnych kontroli odbiorczych. Klienci muszą również 

przeprowadzić własne testy, aby określić, czy produkt spełnia wymogi celu, do którego zostanie użyty. 


