
Rozwiązania dla ochrony przed  
zużyciem w kopalniach



2 3

Komponenty zabezpieczone przed zużyciem

Części Materiały wykładziny

Armatury KALOCER

Cylkony ABRESIST, KALCOR, KALOCER, 
  KALSICA, KALMETALL

Dysze KALOCER, KALSICA

Obudowy KALOCER, KALCRET, 
wentylatorów KALMETALL, KALCAST

Pompy KALSICA

Rotory wentylatorów KALOCER, KALMETALL

Rozdzielacze ABRESIST, KALOCER, KALSICA,  
 KALMETALL, KALCAST, KALCRET

Rurociągi  ABRESIST, KALMETALL, KALCAST,  
hydrauliczne KALOCER, KALCRET

Rurociągi ABRESIST, KALOCER, KALCRET, 
pneumatyczne KALMETALL, 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, transporto-
wane są duże ilości materiałów  
sypkich.

Kalenborn dysponuje dużą grupą 
materiałów 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 
wspomagania poślizgu oraz unikania 
przerw w przepływie materiału  
w zasobnikach i silosach.

Rurociągi, części i serwis

Przedłużony czas trwania eksploatacji  
dla części instalacji.

Rurociągi hydrauliczne i pneumatyczne. Serwis Kalenborn na miejscu rozwiązuje 
problemy związane ze zużyciem.

Ochrona przed ścieraniem w górnictwie  
przedłuża żywotność instalacji

Narażone części instalacji znajdują się w górnictwie oraz 
w przeróbce we wszystkich obszarach. Dotyczy to przede 
wszystkim kopalni, kamieniołomów, jak również instalacji 
rozdrabniających i klasyfikujących. Do tego dochodzi  
hydrauliczny transport surowca oraz osadu górniczego.  
Szczególnej ochrony wymagają również instalacje do  
wyrobu pelettów. Dotyczy to także instalacji  
odpylających i suszarni.

Do dyspozycji mamy materiały o następujących nazwach:

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

Poza tym sprawdziły się kombinacje materiałów.
Umożliwiają one optymalne rozwiązanie pod względem  
technicznym oraz ekonomicznym.
 

Optymalne rozwiązanie dla  
każdej części instalacji

Redukcja kosztów oraz unikanie przestojów

 
Zalety materiałów: 

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

 

Właściwa ochrona hydrocyklonów przedłuża 
okresy trwałości i redukuje koszty przestojów.

Ślimak przenośnika zabezpieczony odlewem twardym KALCAST.
W zależności od stopu uzyskiwana jest bardzo wysoka odporność na ścieranie i uderzenia.
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Rozwiązania w zakresie ochrony przed 
zużyciem w kopalniach

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Odwadnianie/ 
filtracja

Zsypy, prasy filtrujące ABRESIST, KALOCER,  
KALCERAM, KALEN

Hałdowanie Zsuwnie, przenośniki, zsypy, 
zwałowarki/ładowarki, silosy, 
zbiorniki

ABRESIST, KALOCER,  
KALCERAM, KALEN, KALMETALL

Płukanie/ 
przemieszczanie

Mieszalniki, rynny, zbiorniki, pompy, 
rurociągi hydrauliczne

ABRESIST, KALOCER,  
KALCOR, KALCRET

 

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Kruszarka Obudowa, zsypy,  
zsuwnie i rynny

KALCAST, KALMETALL,  
KALCOR, KALEN

Sita Wykładziny, zsypy, zsuwnie, 
przenośniki zgrzebłowe

KALCAST, KALMETALL,  
KALCOR, KALEN

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Młyn SAG Zsuwnie kierunkowe, wlot młyna KALCAST, KALOCER, KALCOR

Młyn kulowy Wlot młyna, wykładzina KALCAST, KALOCER, KALCOR

Hydrocyklon Rurociągi hydrauliczne,  
rozdzielacz, rynny

KALOCER, KALSICA,  
KALCOR, KALCRET

Flotacja Rurociągi hydrauliczne, zbiornik 
flotacyjny, zagęszczacz

ABRESIST, KALOCER,  
KALCOR, KALCRET

Odwadnianie/ 
filtracja

Zsypy, prasy filtrujące ABRESIST, KALOCER,  
KALCERAM, KALEN

 Magazyn rudy Zsuwnie, przenośniki,  
zsypy, silosy, zbiorniki

ABRESIST, KALOCER,  
KALCERAM, KALEN

WYDOBYCIE SUROWCÓW

Kamieniołom/ 
kopalnia

Kruszarka 
podstawowa

Kruszarka 
drugorzędna

Kruszarka 
trzeciorzędna

OBRÓBKA WTÓRNA

Hydrocyklon

Magazyn rudy

Prasa filtrująca

Młyn kulowy

Młyn SAG

Cyklon

Zagęszczacz

Flotacja

Zagęszczacz

mokre

suche 

SKŁADOWANIE UROBKU

Wypełnienie 
wyrobiska

Pompy

Zbiornik osadowy

Prasa filtrująca

Hałdowanie
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Ochrona przed zużyciem  
w kopalniach i uzdatnianiu

W kopalniach i kamieniołomach 
stosowane są w szczególności
materiały metalowe, które obok  
wysokiej odporności na zużycie  
oferują one bardzo wysoką odporność  
na uderzenia.

Łyżki ładowarek w kamieniołomach 
narażone są na duże obciążenia. 
Oferujemy tutaj wykładziny z materiałem 
KALMETALL HB, KALMETALL i KALCAST.

Wywrotki wymagają szczególnych wykładzin. 
Również tutaj KALMETALL jest 
materiałem pierwszego wyboru.
W przypadku materiałów 
przyklejających się stosowany 
jest KALINOX i KALEN. 

Wykładzina z gumy wytrzymuje tylko krótki okres czasu. 
Obecnie w Brazylii rury z młyna do klasyfikacji rudy żelaza 
są wykładane KALCOR-em.

Dla instalacji do mielenia Kalenborn oferuje rozwiązania dla wlotu i 
odprowadzania materiału. Dotyczy to również części mechanicznych, 
takich jak hydrauliczne systemy przenośników.

Rurociągi hydrauliczne są optymalnie zabezpieczane materiałami 
ceramicznymi, takimi jak ABRESIST, KALCOR lub KALOCER.

 
 
Zasobniki surowca muszą 
być projektowane 
z uwzględnieniem 
długich okresów 
żywotności. Pomaga 
tutaj wykładzina 
z materiału KALOCER 
o grubości 50 mm.

Podajnik młyna 
z wymiennymi segmentami 

z odlewu twardego 
KALCAST dla wysokiej 

odporności na uderzenia.

Okres trwałości elementów rurowych z wykładziną 
z gumy lub tworzywa sztucznego często nie jest 
wystarczający. Ma to miejsce w szczególności  
wówczas, gdy ziarno o ostrym brzegu niszczy 
wykładziny w krótkim okresie czasu. 

Oferujemy tutaj materiały ceramiczne. Dobre 
doświadczenia na całym świecie mamy z topionym  
bazaltem, KALCOR-em i/lub KALOCER-em.

Przykład: wykładzina elementów rurowych młyna  
rudy żelaza w Brazylii

 gęstość osadu 1,45 kg/dm3

 udział materiału twardego 43 %
 udział rudy żelaza  25 %
 wysoki udział krzemu
 prędkość przenoszenia 5,6 m/s
 okres trwałości z wykładziną z gumy: 6 miesięcy
 okres trwałości z ceramiką KALCOR: > 8 lat

Rury z zabezpieczeniem przed zużyciem KALCOR 
zapewniają długie okresy żywotności w różnych 
obszarach uzdatniania rudy.

Rozwiązania dla kopalni i kamieniołomu 
Ochrona instalacji do  
rozdrabniania i mielenia 
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Ochrona przed zużyciem  
w kopalniach i uzdatnianiu 

Rynny hydrauliczne należy 
eksploatować przy zastosowaniu 
odpowiedniej wykładziny. 
Topiony bazalt ABRESIST 
oferuje tutaj optymalne okresy trwałości.

Hydrauliczny transport rud stosowany jest na całym świecie. 
Warunkiem jest odpowiedni okres trwałości rurociągów. 
Uzyskuje się to poprzez zastosowanie optymalnych materiałów, 
takich jak ABRESIST, KALCOR oraz KALOCER.

Rury KALOCER z wysoką odpornością na zużycie 
dla transportu osadu rud w kopalni na Dalekim Wschodzie.

Rury do transportu hydraulicznego przy uzdatnianiu węgla 
w Ameryce Północnej. Wykładzina wykonana jest z materiału 
ABRESIST. Okres trwałości wynosi tutaj ponad 20 lat.

Przy dużym obciążeniu na uderzenia, w przypadku niewielkich  
grubości ścianki lub ograniczeń w zakresie ciężaru, produkowane są 
rury z blach napawanych KALMETALL.

Rury zabezpieczone materiałem KALCOR w obszarze wylotu młyna rudy 
żelaza w Brazylii. Wykładziny z gumy wytrzymały tylko kilka miesięcy, 
wykładzina z KALCOR-u pracuje od kilku lat.

Na długich dystansach nie można  
układać rurociągów hydraulicznych 
bez kompensatorów z powodu wpływu 
temperatury. Chodzi nie tylko 
o wyrównanie długości.  
Kalenborn dostarcza kompensatory  
z taką samą wykładzina jak cały rurociąg.

W przypadku 
dużych średnic  
rur oferujemy 
zastosowanie 
kombinacji 
materiałów. 
Tutaj kombinacja 
topionego bazaltu 
ABRESIST oraz 
KALCOR-u.

Jeżeli w przypadku 
ekstremalnego zużycia 
konieczne jest zastosowanie 
KALOCER-u, a z drugiej 
strony średnica rury jest 
większa niż 200 mm, 
Kalenborn stawia na 
„pipebricks”.

Długie okresy żywotności  
dla rurociągów hydraulicznych

Kombinacje materiałów
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Ochrona przed zużyciem  
w kopalniach i uzdatnianiu

Pompy w transporcie hydraulicznym
ulegają dużemu zużyciu.

Kalenborn dostarcza wykładziny z
ceramiką KALOCER, która znacznie

wydłuża okresy trwałości pomp.

Wysoka agresywność materiału  
przenoszonego wymaga także  
pewnej ochrony osi pomp: tutaj 
za pomocą ceramiki KALOCER. Dla hydrocyklonów Kalenborn oferuje

szerokie spektrum materiałów dla
optymalnej opłacalności.

Kalenborn
dostarcza  
wykładziny 
dla hydrocyklonów
o każdej wielkości
i formie konstruk-
cyjnej. Dopasowana 
wykładzina jest  
konstruowana
indywidualnie.

Wyprodukowane na wymiar kształtki z  
materiału KALSICA N gwarantują długą  
żywotność.

Cyklon z wykładziną z węglika krzemu 
KALSICA N oraz średnicą
1. 200 mm Ø.

Samonośna konstrukcja hydrocyklonu  
KALSICA S Rozwiązanie to oferuje  
minimalne wymiary i niewielki ciężar.

Rozwiązania apex z ceramiki KALOCER 
istnieją w wielu formach i wymiarach.

Cyklony wyłożone wykładziną KALOCER 
zapewniają długie okresy trwałości.

Obudowy rozdzielaczy zaopatrzone są w wykładzinę z gumy. W przypadku zbyt krótkich okresów
trwałości oferujemy wykładzinę z materiałów ceramicznych: wchodzą tutaj w grę w szczególności ABRESIST, KALCOR oraz KALOCER.

Pompy i system rozdzielaczy Hydrocyklony dla lepszej klasyfikacji
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Ochrona przed zużyciem  
w kopalniach i uzdatnianiu 

Dla uzdatniania surowców mamy do dyspozycji różne
materiały odporne na zużycie. Zastosowanie znajdują
tutaj materiały ceramiczne i metalowe.

Lej silosa z wykładziną KALOCER o gubości 25 mm.
Ze względu na siłę wiązania oraz odporność na uderzenia
zamocowanie następuje za pomocą wysokogatunkowego kleju.

Ochrona zsuwni materiału za pomocą płyt z odlewu twardego  
KALCAST 155 o grubości 62 mm oraz podkładki z gumy o grubości 8 mm  
dla uzyskania lepszej ochrony przed uderzeniem i hałasem.

Sita stosowane są w najróżniejszych obszarach uzdatniania surowca.
Wzór jodełkowy wypalany jest w blachach napawanych KALMETALL. 

Sita dla różnych obszarów przemysłowych w przemyśle materiałów podstawowych
produkowane są ze stali twardej Hartstahl KALMETALL HB.

Ślimaki przenośnika z zabezpieczeniem przed 
zużyciem z KALMETALL W100, średnica 
do 2.000 mm, długość do 10.000 mm.

Miecze z KALCAST 153 
dla płuczki minerałów.

Obok wykładzin z KALMETALL i KALCAST ślimaki przenośnika mogą być 
także skutecznie zabezpieczone ceramiką KALOCER. Średnica wynosi do zu 2.000 mm.

Dla transportu surowców, np. w kopalniach  
węgla nadają się zsuwnie spiralne.

Kalenborn posiada długoletnie 
Doświadczenie w zakresie konstrukcji 

systemów przenoszenia.
Wytrzymała wykładzina wykonywana jest na  

przykład z płytek z materiału KALCAST.
Inne ekonomiczne rozwiązania realizowane są 

z zastosowaniem kombinacji materiałów 
ceramicznych oraz mechanicznych.

Sita i mechaniczne urządzenia  
do przenoszenia 

Wwnętrzna wykładzina mieszarki, ściany boczne, dno jak również wylot zabezpieczone są  
materiałem KALMETALL W100, średnica wynosi 3.500 mm.

Łopatki ślimaka wlotu młyna
są obustronnie opancerzone za pomocą 
KALMETALL W100, średnica 800 mm. 
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Ochrona przed zużyciem  
w kopalniach i uzdatnianiu

Drobny pył w instalacjach uzdatniania
 jest ekstremalnie ścierny. Konieczna jest tutaj 
ochrona części instalacji. Stosowane są przy 
tym materiały metalowe i ceramiczne.

Obudowy wentylatorów i rotory dla
Systemów pneumatycznych są opancerzone 
za pomocą materiału KALMETALL.

Pneumatyczne systemu transportu wymagają
odpowiedniej ochrony przed zużyciem – poprzez 
zastosowanie ABRESIST, KALCOR lub KALOCER.

W przypadku ekstremalnego zuzycia łopatki wentylatorów mogą 
być zabezpieczane ceramiką KALOCER. Ze względu na znaczną prędkość
obrotów stosowany jest wysokogatunkowy klej. 

Rury odpylające o dużej średnicy można  
wyprodukować korzystnie kosztowo z blach  
napawanych KALMETALL w konstrukcji  
samonośnej.

Poprzez zastosowanie wykładziny wspomagajacej poślizg surowce wypływają z silosa i zasobników bez przyklejania się.

Ładowarki szuflowe wykładane są  
tworzywem sztucznym KALEN 1000.

Wykładzina wylotu silosa wspomagająca 
poślizg z materiałem z tworzywa sztucznego 
KALEN 1000.

W zasobnikach, zsuwniach, rynnach, silosach,  
łopatkach itd. dla magazynowania i transportu
drobnoziarnistych materiałów sypkich często
występują problemy z płynnością. Dotyczy to w 
szczególności sytuacji, gdy te materiały sypkie 
transportowane lub magazynowane są w stanie 
wilgotnym lub mokrym.
Poprzez zastosowanie wykładzin z materiałów
wspomagających poślizg – i tym samym zmniejszenie 
tarcia na ściankach jak również uniknięcie
przyklejania się – uzyskujemy znaczną poprawę
przepływu.

Duże zasobniki otrzymują skuteczną  
w eksploatacji wykładzinę z tworzywa 
sztucznego KALEN.

Przylepianie się
i przepływ 

Tworzenie się nawisów
i przerwy w przepływie 

materiału

Bezpieczny przepływ 
materiału

i przebiegu produkcji

Długa żywotność instalacji odpylających
Wspomaganie poślizgu  
w przypadku klejących surowców
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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.


