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Rozwiązania dla ochrony  
przed zużyciem w elektrowniach
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na bieżąco z produkcją

We wszystkich obszarach techniki  
przenoszenia i magazynowania w  
elektrowniach transportowane są  
duże ilości materiałów sypkich. Bez 
ochrony te różne części instalacji
mogą być eksploatowane tylko przez 
krótki okres czasu. Kalenborn dysponuje 
pełnym spektrum materiałów dla ochro-
ny przed zużyciem. Zaliczamy tutaj 
materiały mineralne, ceramiczne oraz 
metalowe, jak również 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. Również tutaj oferujemy sze-
roką paletę materiałów z technicznymi 
tworzywami sztucznymi.

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

Typowym przypadkiem zastosowania w 
elektrowniach są pyłoprzewody.

Regeneracja misy mielącej 
KALMETALL W100.

Przewody popiołu lotnego 
zaliczane są do części  
szczególnie narażonych na 
zużycie. Kalenborn oferuje
tutaj różne materiały dla 
optymalnych okresów  
trwałości: topiony bazalt 
ABRESIST, korund cyrkonu 
KALCOR oraz ceramikę  
tlenkową KALOCER.

W obszarze wdmuchiwania 
węgla szczególnie ważna jest 
ochrona przed zużyciem dla 
bezawaryjnej eksploatacji.
Tutaj kolana pyłoprzewodu z 
blach napawanych.

Abresist topiony bazalt jest 
uznanym na całym świecie 
standardem dla rurociagów 
mokrego popiołu. Zdjęcie 
pokazuje instalację w Indiach.

Rurociagi, części i serwis

Rurociągi hydrauliczne 
i pneumatyczne

Przedłużona żywotność
dla części instalacji

Serwis Kalenborn rozwiązuje na miejscu
problemy związane ze zużyciem

Części instalacji znajdują się w elektrowni we wszystkich  
obszarach. Dotyczy to również składowania i transportu 
węgla. Obejmuje to także obszar mielenia węgla i  
wdmuchiwania do kotłów. Do tego dochodzą odpylanie  
oraz odpopielanie włącznie z popiołem lotnym i mokrym. 
Dotyczy to także wapienia i gipsu w pracy instalacji  
odsiarczania.

Dłuższe okresy żywotności osiagane  
są poprzez zastosownie następujących materiałów:

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

Optymalne rozwiązanie dla  
każdej części instalacji

Kalenborn oferuje kompletny program  
materiałów trudnościeralnych
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Typowe zastosowania  
ochrony przed zużyciem

Węgiel, mielenie węgla …

Młyny wentylatorowe stosowane są w elektrowniach 
węgla brunatnego; płytki opancerzone 

są materiałem KALMETALL W100 

Przenośniki węgla zabezpieczane są 
topionym bazaltem ABRESIST
lub ceramiką KALOCER
( przykład Filipiny )

Dla mielenia węgla Kalenborn dostarcza także role i misy mielące:
po lewej stronie regeneracja zużytej rolki mielącej za pomocą KALMETALL W100.
po prawej stronie obok odlana rolka mieląca z KALMETALL C155 jako nowa część
(średnica 1.500 mm)

Materiałem dla ochrony
separatorów w procesie mielenia węgla
jest topiony bazalt ABRESIST
posiadający referencje na całym świecie 

Obecnie separatory zabezpieczane są 
blachami napawanymi KALMETALL lub

mieszanką KALCRET bezfugowo.

Konstrukcja klatki separatora
z węglikiem krzemu KALSICA A; 
Alternatywnie stosujemy  
KALMETALL oraz maty z  
KALOCER-u

Palnik pyłoprzewodu
z blach napawanych
KALMETALL W100
gotowych do montażu.

Ochrona obudowy wentylatora pyłoprzewodu
materiałem KALMETALL W100; średnica wynosi 2.600 mm

… aż do wdmuchiwania węgla
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Zbiornik 
węgla 

Odżużlacz mokry
Silosy na
popiół denny

Młyn węglowy Chłodnica
gazów spalinowych

Filtr

Silosy na
popiół lotny

Magazyn surowców

Zwałowarka/ładowarka

Taśma transportowa

Kruszarki i sita

Rozwiązania w zakresie ochrony przed 
zużyciem w elektrowniach węglowych

MAGAZYNOWANIE  
SUROWCÓW

INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN 

MIELENIE I
ODPOPIELANIE

Komin

Silos na gips

Młyn wapienia

Mieszalnik
Silos na
wapień

REA

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Zwałowarka / ładowarka Koło łopatkowe,  
zsuwnie przekaźnikowe, zbiorniki

KALMETALL, KALOCER, ABRESIST, KALEN

Kruszarki / sita Obudowa, zsypy,  
zsuwnie przekaźnikowe

KALMETALL, KALOCER, KALEN, KALCAST

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Zbiornik węgla Zsuwnie przekaźnikowe,  
kruszarki, sita

KALEN, ABRESIST, KALMETALL, KALOCER, 
KALCAST

Młyn węglowy Młyn pionowy, młyn kulowy,  
odsiewacze, cyklony

KALMETALL, KALCAST, ABRESIST, KALCRET, 

KALOCER

Kocioł Przewody pyłu węglowego,  
palniki

KALMETALL, KALCAST, ABRESIST, KALCRET, 
KALOCER, KALSICA

Odżużlacz mokry Rury opadowe, zsuwnie przekaźnikowe ABRESIST, KALOCER, KALCRET, KALMETALL

Silos na popiół denny Mieszalniki,  
przewody hydrauliczne popiołu

ABRESIST, KALOCER,  
KALCRET, KALMETALL

Chłodnica gazów Kanały, wymienniki ciepła KALCRET, KALCOR, KALSICA

Filtr Pneumatyczne przewody  
popiołu lotnego

ABRESIST, KALOCER, KALCOR

Silos na popiół lotny Urządzenia wyciągowe, Inżektor KALEN, KALCERAM, ABRESIST, 
 KALOCER, KALCOR

 

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Młyn wapienia Zbiornik na surowce,  
zsuwnie przekaźnikowe

KALEN, KALCERAM, ABRESIST, KALCAST, 

KALMETALL

Silos na wapień Zsuwnie przekaźnikowe KALEN, KALCERAM, ABRESIST

Mieszalniki Pompy, przewody hydrauliczne ABRESIST, KALOCER, KALCRET, KALCAST, 

KALMETALL

Silos na gips Przenośnik łańcuchowy,  
zsuwnia przekaźnikowa

KALEN, ABRESIST, KALOCER, KALCRET,  
KALMETALL

  

Przepływ  
materiałów stałych

Spaliny
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Materiały trudnościeralne wydłużają okresy trwałości 

Rozwiązania dla transportu pyłu węglowego

Bezfugowa wykładzina z mieszanki KALCRET; 
również w przekroju asymetrycznym

Optymalna opłacalność poprzez zastosowanie 
kombinacji materiałów; tutaj KALCOR-u  
oraz topionego bazaltu ABRESIST

Kalenborn posiada doświadczenie 
oraz kompletny program rozwiązań w 
zakresie pyłoprzewodów. W przypadku 
średnic od 400 do 800 mm zastoso-
wano w praktyce prawie wszystkie 
możliwe warianty. W zależności od 
warunków eksploatacji ( zaliczamy tutaj 
w szczególności wielkość ziarna, udział 
popiołu, objętość przenoszoną oraz 
prędkość przenoszenia ) sprawdziły się 
wykonania, które pozwoliły uzyskać 
żywotność wynoszącą ponad 10 lat.

Wykładzina KALCOR i przyspawane niewyłożone
elementy przejściowe; średnica 488 mm

Wlot młyna węglowego z KALCAST-u

KALCOR S umożliwia wykonanie dużych 
segmentów wykładziny, cienkie ścianki 
oraz jednorodną strukturę

Długi okres eksploatacji przy korzystnych kosztach poprzez zastosowanie odlewu utwardzonego 
KALCASTprzykład pokazuje kolana o średnicy 518 mm i ciężarze do 700 k

Blachy napawane KALMETALL umożliwiają w pyłoprzewodach
wykonywanie konstrukcji samonośnych bez dodatkowej wykładziny 

Typowe rozwiązania dla pyłoprzewodów: 
płytki z KALOCER-u

Skrzynie rozdzielacza pyłoprzewodu z KALCOR-u dla wykładziny
z KALCOR-u i KALOCER-u dla maksymalnej odporności na zużycie

Ochrona reflektorów palników pyłoprzewodów 
materiałem KALSICA N lub KALMETALL-em

Rozdzielacz pyłoprzewodu z materiału 
KALSICA N 

Palnik pyłoprzewodu z opancerzeniem z KALMETALL
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Ochrona przed zużyciem w elektrowniach 

Transport popiołu i odsiarczanie spalin

W przypadku szczególnie 
dużego załadunku  

pyłu kanały spalin są  
zabezpieczane mieszanką

KALCRET lub blachami  
napawanymi KALMETALL.

Rozwiązania dla rur 
w przypadku pyłu:

płyty ochronna rury
z węglika krzemu

KALSICA

Przenośniki łańcuchowe dla odpopielania na 
mokro zabezpieczane są materiałem  

ABRESIST także KALCOR, KALOCER lub 
KALMETALL są możliwe

Sprawdzone materiały dla rurociagów popiołu 
lotnego: ABRESIST, KALCOR lub KALOCER

Wapień dla instalacji REA może być bardzo agre-
sywny; materiałem wykładziny jest ABRESIST

Kalenborn dostarczył na całym świecie 
wiele tysięcy metrów rurociągów popio-
łów mokrych. Jako wykładzina
stosowany jest najczęściej topiony  
bazalt ABRESIST. Materiał ten znakomi-
cie sprawdził się w tym zastosowaniu.

Łączy on właściwości wysokiej  
odporności na zużycie oraz na działanie 
korozji. Okresy żywotności wykonanych 
instalacji sięgają 20 lat. Żaden inny 
materiał nie osiągnął w praktycznym 
zastosowaniu takich okresów trwałości 
. Kalenborn oferuje rurociągi popiołu 
mokrego w różnych wykonaniach i 
średnicach wewnętrznych. Płaszcz  
stalowy musi zostać skutecznie  
zabezpieczony przed korozją.

Połączenie rur następuje najczęściej  
za pomocą kołnierzy. Poza tym możliwa 
jest każda forma łączników sprzęgo-
wych. W praktyce sprawdziły się  
również połączenia spawane oraz  
połączenia za pomocą śrub.

Rurociagi w Australii; 
rury są łączone
za pomocą sprzęgów Victaulic 

Rurociąg popiołu mokrego w  
Ameryce Północnej; rury mają połącze-

nia kołnierzowe

Montaż rurociągu popiołu mokrego
(o średnicy 350 mm) w Malezji

Dla wyrównania długości długie rurociągi 
wymagają zastosowania kompensatorów

Rurociagi dla kilku bloków elektrowni
w Brazylii

Specjalista w zakresie rurociągów popiołu mokrego 
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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 ++++ ++++ ++

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.


