
Rozwiązania dla ochrony przed  
zużyciem w cementowniach
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Komponenty zabezpieczone przed zużyciem

Części Materiały wykładziny

Armatury KALOCER

Cyklony ABRESIST, KALCOR, KALOCER, 
  KALSICA, KALMETALL

Dysze KALOCER, KALSICA

Obudowy KALOCER, KALCRET, 
wentylatorów KALMETALL, KALCAST

Pompy KALSICA

Rotory wentylatorów KALOCER, KALMETALL 

Rurociągi ABRESIST, KALMETALL, KALCAST,  
hydrauliczne KALOCER, KALCRET

Rurociągi  ABRESIST, KALOCER, KALCRET, 
mechaniczne KALMETALL, KALCRET

Rurociągi  ABRESIST, KALCOR, KALOCER,  
pneumatyczne  KALCRET

Separatory ABRESIST, KALOCER, KALSICA,  
 KALMETALL, KALCAST, KALCRET

Szybry KALOCER, KALCOR, KALSICA,   
 KALMETALL, KALCRET

Zsuwnie przenośników ABRESIST, KALEN, KALCERAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Kalenborn dla optymalnego rozwiązania

We wszystkich obszarach techniki  
przenoszenia i magazynowania w  
zakresie górnictwa węgla, rud oraz  
minerałów, jak również w zakresie 
uzdatniania surowców, transportowane 
są duże ilości materiałów sypkich.

Kalenborn dysponuje dużą grupą mate-
riałów dla ochrony przed zużyciem.  
W zależności od rodzaju instalacji oraz 
warunków pracy stosowane są różne 
materiały mineralne, ceramiczne oraz 
metalowe, mieszanki oraz techniczne 
tworzywa sztuczne.

Poza tym Kalenborn dysponuje dużym 
doświadczeniem w zakresie wspoma-
gania poślizgu oraz unikania przerw w 
przepływie materiału w zasobnikach i 
silosach.

Wykładzina przewodu odprowadzającego 
gazy spalinowe chłodnika mieszanką 
KALCRET BNY

Serwis Kalenborn: regeneracja rolki  
mielącej materiałem KALMETALL W100

Rurociągi, części i serwis 

Ochrona dla rurociągów pneumatycznych i 
hydraulicznych

Przedłużona żywotność dla  
części instalacji

Serwis Kalenborn rozwiązuje na miejscu 
problemy ze ścieraniem

Mniej zużycia w produkcji cementu

Cement jest najczęściej produkowanym materiałem na 
świecie. Potrzebne do tego w dużych ilościach surow-
ce powodują zużycie prawie we wszystkich procesach. 
Rozpoczynając od wydobycia surowca w kamieniołomie 
wapienia poprzez mielenie i przenoszenie wszystkich 
materiałów aż do obróbki kleinkieru po piecu obrotowym.
Nasze produkty zmniejszają zużycie w tych wszystkich 
oraz innych obszarach w produkcji cementu.

Program dostaw obejmuje nastepujące materiały 
trudnościeralne:

 bazalt topiony ABRESIST  
 korund cyrkonu KALCOR  
 spiekany korund cyrkonu KALCOR S  
 ceramika tlankowa KALOCER  
 ceramika twarda KALCERAM  
 mieszanka KALCRET  
 ceramika węglika krzemu KALSICA  
 Hartguss KALCAST  
 napawanie KALMETALL  
 tworzywo sztuczne KALEN

Poza tym sprawdzone są kombinacje materiałów
Umożliwiają one optymalne rozwiązanie pod względem 
technicznym i ekonomicznym.

Optymalne rozwiązanie dla  
każdej części instalacji 

Redukcja kosztów i unikanie przestojów

Wykładzina z ceramiki 
KALOCER separatora  
z mechanicznie  
zamocowanymi  
płytkami specjalnymi 
ok. 100 x 100 mm

Ślimak przenośnika dla  
cylindra wlotowego młyna, 
zabezpieczony materiałem 
KALMETALL W100,  
średnica 1.350 mm,  
grubość wykładziny  
5 ew. 8 mm,  
konstrukcja samonośna.

Zalety materiałów  
trudnościeralnych:

Ceramiczna ochrona przed zużyciem
  bardzo dobra odporność na ścieranie
  płytki, kształtki i cylindry
  temperatury do 1.250 °C

Metalowa ochrona przed zużyciem 
  wysoka odporność na  

uderzenia i zużycie
  niewielkie grubości systemu
  konstrukcje samonośne
  wysoka odporność na temperaturę

Techniczne tworzywa sztuczne
  znakomity poślizg
  dobra odporność na zużycie  

w wyniku uderzenia
  niewielki ciężar

Kombinacje materiałów 
  optymalna ochrona przed zużyciem 

dla każdego zastosowania
  zoptymalizowane koszty wykładziny
  optymalny ciężar

 



4 5

Rozwiązania w zakresie ochrony przed 
zużyciem w przemyśle cementowym

Surowiec
Odsiewacz

mączki
surowcowej

Filtr odpylający Nagrzewnica wstępna

Przetwarzanie paliwa

Trzeciorzędowy  
przewód

powietrza

Piec obrotowy

Silosy mączki
surowcowej Chłodnica  

klinkieru

Silosy na klinkier
Młyn mączki 
surowcowej

PRODUKCJA KLINKIERU

Kamieniołom
wapienia

Kruszarka

Glina

Zbiornik do mieszania

OBRÓBKA WSTĘPNA SUROWCÓW

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Doprowadzenie  
materiału

Zbiorniki, silosy, zsypy ABRESIST, KALCOR, KALEN

Młyn cementu Młyn pionowy, młyn kulowy KALMETALL, KALCAST

Odsiewacz cementu Odsiewacze, cyklony ABRESIST, KALCRET,  
KALOCER, KALMETALL

Silosy na cement Pneumatyczny transport cementu ABRESIST, KALCRET

Silosy KALEN, KALCERAM
 

Dodatki

Młyn cementu

Odsiewacz cementu

Filtr odpylający

Silosy na cement

PRODUKCJA CEMENTU

Przepływ materiału stałego
 
Zużyte powietrze / ciepło 

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Kruszarka Obudowy, zsypy, zsuwnie
transportowe

KALMETALL, KALCAST,  
ABRESIST, KALCOR, KALEN

Zbiornik do  
mieszania

Zsypy, zsuwnie transportowe,
mechaniczne urządzenia
transportowe

KALMETALL, ABRESIST, 
KALCOR, KALEN

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Surowiec Silosy ABRESIST, KALEN, KALCERAM

Zsypy, zsuwnie transportowe,
mechaniczne urządzenia
transportowe

ABRESIST, KALCOR, KALOCER

Młyn mączki  
surowcowej

Młyn pionowy, Młyn kulowy KALMETALL, KALCAST

Odsiewacze mączki
surowcowej

Odsiewacze, cyklony ABRESIST, KALCRET,  
KALMETALL, KALOCER

Silosy na mączkę
surowcową

Pneumatyczny transport mączki ABRESIST, KALCRET

Silosy ABRESIST, KALEN

Palnik Pneumatyczny transport paliwa ABRESIST, KALCOR,  
 KALOCER, KALFLEX

Palnik KALMETALL, KALOCER

Chłodnik klinkieru Płyty rusztowe, kruszarka klinkieru,
zsuwnia

KALMETALL, KALCAST

Przewody odpylające, cyklony
odpylające

KALCRET, KALCOR,  
KALMETALL

Trzeciorzędowy przewód powietrza KALCRET, KALCOR

Silosy na klinkier Zsuwnie klinkieru, silosy ABRESIST, KALCOR,  
KALMETALL, KALCRET
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Produkcja klinkieru 

Dłuższa żywotność dla instalacji do mielenia

ABRESIST jako wykładzina
przewodu wylotowego młyna kulowego

Pewniejsza ochrona młyna oraz pneumatycznego systemu  
rur za pomocą mieszanki KALCRET BNX 

Segmenty misy mielącej 
młyna rolkowego 

o średnicy 5.000 mm 
z KALCAST; 

mniejsze części 
są odlewane w jednym 

kawałku

Dla systemów mielących surowiec, węgiel oraz klinkier
Kalenborn dostarcza także rolki mielące, misy mielące oraz 
wykładziny młyna. Powyżej zregenerowana rolka mieląca z 
KALMETALL W100, poniżej odlany na nowo element z odlewu 
twardego KALCAST C155 ( średnica 1.500 mm  ). 
 

Mączka surowa

Transport mączki surowej do podgrzewacza; zabezpieczony materiałem KALCRET

Zasobnik mączki surowej z wykładziną wspomagającą poślizg KALEN 1006
Zwrotnica rurowa w rurociągu pneumatycznym z wykładziną KALCOR 

Obudowa z KALMETALL dla wentylatora mączki surowej, 
średnica 2.000 mm 0, jako wykładzina z segmentów
 

Zabezpieczenie 
młyna mączki  

surowej: 
KALCRET w

systemie rurowym, 
KALMETALL W100 

jako wykładzina  
młyna

Produkcja klinkieru 

Zabezpieczenie  
wahacza rolki miażdżącej 

młyna rolkowego  
z KALCAST C153
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Sprawdzone rozwiązania dla systemów rozdzielaczy

Wykładzina  
cyklonów podgrzewacza 

Rozwiązanie Kalenborn:  
prefabrykowane kształtki KALCRET  
z izolacją oraz zamocowaniem 
mechanicznym na blachach stalowych. 

Poprzez to uzyskujemy:

 ochronę przed zużyciem,

 izolację termiczna oraz

 krótkie czasy montażu.

Produkcja klinkieru

Trwałe przewody i cyklony 

Produkcja cementu 

Stożki rozdzielaczy cementu 
Z KALMETALL W100 6 + 4, średnica 3.000 mm 0

Wykładzina elementu rurowego w mieleniu cementu
z materiału KALCRET BNX, do średnicy 3.200 mm 0

Topiony bazalt ABRESIST jest sprawdzonym materiałem
zabezpieczającym dla rozdzielaczy w przemyśle cementowym

Ceramika KALOCER 
o grubości 13 und 25 mm 

Ochrona przewodów mączki surowej przed zużyciem w wyniku tarcia za pomocą mieszanki KALCRET, 
Grubość wykładziny 25 - 40 mm, temperatura zastosowania 200 °C
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Przewody transportujące, kolana i zsuwnie Przegląd materiałów odpornych na zużycie

Rurociągi w przemyśle cementowym zabezpieczane są materiałem 
ABRESIST, KALCRET lub w przypadku ekstremalnego zużycia materiałem KALCOR i KALOCER

Produkcja cementu 

KALCOR S umożliwia wysokie obciążenie  
temperaturowe i zwiększa żywotność

Garnki zwrotne Kalenborn w przypadku braku 
miejsca: łatwa wymiana przy obciążonych/
wymagających elementach 

Bezfugowa wykładzina z KALCRET-u, 
również z przekrojem asymetrycznym

Przewody doprowadzające do silosów  
cementu wyłożone są w kolanach  
i prostkach materiałem ABRESIST 

Rurociąg dla transportu klinkieru z materiału KALMETALL W100, średnica 300 mm 

Mineralna ochrona przeciw zużyciu ściernemu 
z odlewanego bazaltu do części urządzeń,  
w których transportowany materiał powoduje 
przede wszystkim ścieranie poprzez tarcie, 
np. w zasobnikach, zsypach, przenośnikach 
łańcuchowych, mieszalnikach, oddzielaczach, 
rurach, kolanach, cyklonach itp.

Montaż: kształtki na zaprawie 
cementowej, w szczególnych 
przypadkach mogą być stosowane 
inne masy – np. KALFIX, zaprawa 
na bazie żywicy lub kit na bazie 
szkła wodnego w dużych  
temperaturach.

Topiony bazalt ABRESIST 
Temperatura zastosowania:  
do około 350 °C.

Zalety: wysoka odporność 
na ścieranie, trwałość, gładka 
powierzchnia, brak korozji.

Materiał z tlenku aluminium i cyrkonu do części 
urządzeń, w których występuje ekstremalne 
zużycie ścierne i/lub wysokie wymagania tem- 
peraturowe, np. w cyklonach i oddzielaczach,  
w zsypach do gorących spalin lub klinkieru,  
w mieszalnikach, rurociągach itp.

Montaż: kształtki na zaprawie 
cementowej lub specjalnych 
masach do układania typu  
KALFIX. Możliwe są także  
mocowania mechaniczne.

Ceramika z topionego korundu KALCOR
Temperatura zastosowania: 
do około 1 000 °C.

Zalety: duża odporność na ścieranie, 
odporność na temperaturę, odporność 
na korozję.

Specjalna ceramika z tlenku aluminium do  
części rur narażonych na ekstremalne zużycie 
ścierne i/lub obciążenia termiczne, tam gdzie 
oczekiwane są niewielkie grubości wykładzin  
lub gładkie powierzchnie zewnętrzne, np.  
w przesiewaczach, oddzielaczach, wirówkach 
ślimakowych, stołach wibracyjnych itp.

Montaż: kształtki lub cienkie płytki 
układane na żywicy epoksydo-
wej KALFIX lub wulkanizowane. 
Możliwe jest także zamocowanie 
mechaniczne.

Ceramika z tlenkiem aluminium KALOCER 
Temperatura zastosowania:  
do około 1 000 °C.

Zalety: wysoka odporność na  
ścieranie, stale gładka  
powierzchnia, brak korozji,  
dostawy możliwe w grubościach 
powyżej 1,5 mm.

Ochrona metaliczna przed ścieraniem  
oferowana jest w różnej postaci i znajduje 
szczególne zastosowanie tam, gdzie  
występuje ścieranie poślizgowe  
i uderzenie. Program obejmuje elementy  
z odlewów trudnościeralnych oraz blachy  
napawane.

Montaż: odlewy mechaniczne 
mocowanie, blachy napawane 
przez mocowanie mechaniczne, 
spawanie lub jako konstrukcje 
samonośne. 

Ochrona metaliczna przed ścieraniem KALMETALL i KALCAST
Temperatura zastosowania:  
do około 350 °C (odlew)  
i do 750 °C (napawanie).

Zalety: wysoka odporność na ścieranie  
i uderzenia, odlewy są opłacalne  
w produkcji seryjnej, napawanie daje dobre 
indywidualne możliwości dopasowania.

 

Masy do wykładania wiązane cementem do 
ochrony części urządzeń bez stosowania fug,  
w których występują wysokie wymagania  
temperaturowe i duże zużycie ścierne,  
np. zsypy, zasobniki, cyklony itp.

Montaż: poprzez nanoszenie, 
odlewanie w szalunkach lub 
natryskiwanie.

Komponent twardych materiałów KALCRET
Temperatura zastosowania:  
do około 1 200 °C.

Zalety: wysoka odporność na  
ścieranie, wysoką temperaturę dobra 
wytrzymałość na ściskanie, brak fug.
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Wykładziny odporne na zużycie

Wykładziny wspomagające poślizg

Wykładzina Twardość materiału Parametry procesu Odporność
  
   

Mohs
Vickers  

HV 1

Maksymalna 
prędkość  

przenoszenia 
m/s

Мaksymalna  
temperatura  

°C

Odporność  
na zużycie

Odporność  
na zmiany  

temperatury

Odporność na 
uderzenia

Topiony bazalt  
ABRESIST 8 770 20 350 +++ + +

Ceramika tlenkowa  
KALOCER 9 1.050 30 1.000 ++++ + +

Korund cyrkonu  
KALCOR 9 900 30 1.000 ++++ ++ ++

Spiekany korund cyrkonu  
KALCOR S 9 970 25 1.200 +++ +++ ++

Ceramika węglika krzemu  
KALSICA N 9 1.100 25 1.550 +++ ++++ +

Ceramika węglika krzemu  
KALSICA S 9 1.600 35 1.250 ++++ ++++ ++

Ceramika twarda 
KALCERAM 7 500 20 350 ++ + +

Mieszanka  
KALCRET 8 1.250 * 20 1.200 ++++ ++ ++

Napawanie  
KALMETALL W100 7 700 20 350 ++++ +++ +++

Odlew twardy  
KALCAST C155 7 700 20 350 ++++ +++ ++

Wykładzina Wspomaganie poślizgu Temp. max. °C Odporność na zużycie
Tworzywo sztuczne 
KALEN +++++ 80 +

Ceramika twarda  
KALCERAM +++ 350 ++

Topiony bazalt  
ABRESIST +++ 350 +++

* w odniesieniu do materiału twardego mieszanki 

Odlewnia „Świdnica” Sp. z o.o.

ul. Kliczkowska 53 
58-100 Świdnica

Tel.: +48 74 640 20 25 
Fax: +48 74 853 89 75

info@odlewnia.swidnica.pl 
www.kalenborn.com

Kalenborn DELMA Sp. z o.o.

ul. Olszowa 60 
58-150 Strzegom

Tel.:  +48 74 855 54 00 
Fax: +48 74 855 54 01

kalenborndelma@kalenborndelma.pl 
www.kalenborn.com 

Kalenborn Bazalt Sp. z o.o.

ul. Marsalka Piłsudskiego 68  
27-200 Starachowice

Tel.: +48 41 274 53 51  
Fax: +48 41 274 61 50

bazalt@kalenbornbazalt.pl 
www.kalenborn.com

ABRESIST, KALCERAM, KALCOR, KALCRET, KALEN, KALENBORN, KALFIX, KALINOX, KALMETALL, KALOCER, KALPOXY, KALPROTECT, KALCAST, KALIMPACT, KALRESIST i KALSICA  
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Kalenborn.   
Niniejsza kopia i nasze inne techniczne informacje służą do celów informacyjnych i doradczych. Wszystkie dane techniczne bazują na ocenach testów z przeprowadzonych prób. 
Nie należy ich interpretować jako gwarancji, na które przejmujemy ustawową rękojmię. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.


