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KARBIDOVÁ ZMES  
PRODUKTOVÝ LIST 
 
CAS číslo: 75-20-7                                                                                                              EINECS číslo: 200-848-3 

Vzhľad a vlastnosti 

Karbidová zmes je kompozícia tuhých látok, kde hlavnou zložkou je karbid vápnika, oxid vápenatý, uhlík, prípadne 
kryolit draselný (hexafluorohlinitan draselný) alebo CaSi (silicid vápnika). V malom množstve je prítomná: 
fluidizačná tekutina, resp. iná doplnková látka v zmysle požiadaviek zákazníka.  
Karbidová zmes je jemne mletá prachová zmes vyššie uvedených komponentov. Základná zložka zmesi, karbid 
vápnika, je pri teplote miestnosti kryštalická nehorľavá látka, ktorá prudko reaguje s vodou, resp. so vzdušnou 
vlhkosťou za vývinu výbušného acetylénu a tepla a samotná zmes sa stáva žieravinou. Karbidová zmes sa vyrába 
mletím a miešaním vyššie uvedených komponentov.  Jemnosť mletia je pre všetky typy zmesí rovnaká a je 
vyjadrená sitovou analýzou. 

Špecifikácia kvality  

Názov výrobku: 
 
Karbidová zmes 

Obsah čistého karbidu 
vápnika v zmesi, 

najmenej 
[hmot. %] 

Obsah uhlíka ako 
horľavina v zmesi, 

najmenej 

[hmot. %]* 

Distribúcia častíc,  
najmenej [hmot. %] 

< 63 µm < 90 µm < 125 µm 

KZ 01 68 4,2 80 95 99,9 

KZ 02 65 5,6 80 95 99,9 

KZ 03 68 4,2 80 95 99,9 

KZ 04 67 6,0 80 95 99,9 

KZ 05 68 4,2 80 95 99,9 

KZ 06 59 9,8 80 95 99,9 

KZ AM 03 58 4,2 80 95 99,9 

KZ AM 04 58 5,6 80 95 99,9 

KZ SSAB 68 2,8 80 95 99,9 

*Obsah uhlíka ako horľavina v zmesi sa stanovuje 1x v ucelenej šarži 

Metóda 
stanovenia 

FCH-PP-7-73-2016 FCH-PP-7-73-2016 FCH-PP-7-73-2016 

Použitie 

Používa sa ako prísada na odsírenie v procesoch výroby surového železa a ocele.                            

Balenie a skladovanie 

Karbidová zmes sa prepravuje v železničných vagónoch s kapacitou 50 - 75 t, resp. v autocisternách s kapacitou 25 
t. Cisterny musia spĺňať všetky podmienky pre prepravu nebezpečných materiálov po železnici a po ceste. Pri 
plnení a vyprázdňovaní musia byť cisterny inertizované dusíkom. Počas prepravy sú cisterny pod miernym 
pretlakom dusíka. 
Karbidová zmes sa musí skladovať v atmosfére dusíka. Doba skladovania je 6 mesiacov od dňa expedície. 
Odberateľ je povinný odobrať také množstvo, aby ho v celom objeme spracoval do 6 mesiacov.                         

Bezpečnostné údaje 

Prosím kontaktujte nás ohľadom Karty bezpečnostných údajov: kbu@fortischem.sk 

* interné metódy FORTISCHEM sú dostupné na požiadanie 
 
Uvedené údaje sú informatívneho charakteru. Ďalšie informácie sú dostupné:  

Výrobca: 
FORTISCHEM a. s. 
M. R. Štefánika 1 
972 71 Nováky 
Slovenská republika 
Tel: +421/46 568 3126 
e-mail: quality@fortischem.sk 
www.fortischem.sk 

Predajca: 
ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 
Pribinova25 
811 09 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel: +421/2 5998 02 22 
e-mail: ccsales@energochemica.eu 
www.energochemica.eu 
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