
Rozwiązania dla ochrony przed  
zużyciem w przemyśle żelaza i stali
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Z Kalenborn dla optymalnego rozwiązania

We wszystkich obszarach techniki  
przenoszenia i magazynowania w  
przemyśle żelaza i stali transporto-
wane są duże ilości materiałów sypkich. 
Kalenborn dysponuje obszerną  
grupą materiałów dla ochrony przed 
zużyciem. 

W zależności od rodzaju instalacji  
oraz warunków eksploatacji stosowane 
są różne materiały mineralne,  
ceramiczne oraz metalowe, mieszanki 
oraz techniczne tworzywa sztuczne.

Poza tym Kalenborn dysponuje  
dużym doświadczeniem w zakresie 
wspomagania poślizgu oraz unika-
nia przerw w przepływie materiału w 
zasobnikach i silosach. 

Rurociągi, części, serwis 

Długie okresy eksploatacji dla
rurociągów zabezpieczonych przed zużyciem

Przedłużona żywotność dla  
komponentów instalacji

W przypadku cyklonu Dense Media 
przechodzi przeciętnie ok. 6 t/h 
węgla o wielkości ziarna od 0,5 do  
13 mm. Prędkość wynosi przy tym  
3 m na sekundę. Duży przepływ 
materiału oraz gęstość uderzenia 
powodują znaczne zużycie  
na ścianach cyklonów. Nowy design 
ochrony przed zużycien składa się  
z całkowitej konstrukcji cyklonu oraz 
wykładziny ze stożków z materiału 
KALCOR-S o promieniu wewnętrz-
nym wynoszącym ok. 600 mm.

Serwis Kalenborn na miejscu rozwiązuje 
problemy związane ze zużyciem

Ochrona przed zużyciem w przemyśle żelaza i stali  
zwiększa żywotność instalacji

W przemyśle żelaza i stali zagrożone części instalacji znajdują się we  
wszystkich obszarach. Dotyczy to w takim samym stopniu magazynowania 
oraz przerobu surowca, koksowni, eksploatacji wielkiego pieca oraz obróbki 
żużla. Również w zakresie produkcji stali oraz w instalacji walcowni ważna 
jest ochrona przed zużyciem.

 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

Optymalne rozwiązanie dla  
każdej części instalacji

Redukcja kosztów i unikanie przestojów

Ośmiokątny lej z kształtkami wyciętymi trójwymiarowo z ceramiki tlenkowej  
KALOCER oraz odlewu utwardzonego KALCAST, grubość 50 mm 

Zasobnik dla wielkiego pieca-
załadunek jest opancerzony
materiałem KALOCER 

Odlane na wymiar kształtki KALCOR z  
korundu cyrkonu gwarantują w stożku  
odpylacza pewną ochronę przed zużyciem 
także wysokich temperaturach oraz w  
przypadku znacznych zmian temperatur

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
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Rozwiązania w zakresie ochrony przed  
zużyciem w przemyśle stalowym

KOKSOWNIA

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Zbiorniki węgla surowego Zsuwnie transportowe, kruszarki, sita KALEN, ABRESIST, KALCAST, KALMETALL, KALOCER

Silos na węgiel Zsuwnie transportowe KALEN, ABRESIST, KALMETALL, KALOCER

Wieża gaśnicza Wózek gaśniczy KALCRET, KALCOR, KALMETALL

Rampy koksowe Instalacja rozładunkowa i wyciągowa KALCERAM, KALCOR, KALSICA, KALCAST,  
KALMETALL, KALCRET

Zbiornik na koks Zsuwnie transportowe, kruszarki, sita ABRESIST, KALMETALL, KALOCER, KALCOR

Odpylanie Kopuły, kanały, rurociągi KALCRET, ABRESIST, KALOCER
 

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Silosy zaopatrujące Instalacja rozładunkowa i wyciągowa, zsypy ABRESIST, KALOCER, KALCOR, KALMETALL

Taśma na spiek Bęben zaopatrujący, kurtyny powietrzne KALOCER, KALMETALL, KALCRET, KALCOR

Kruszarka spieku Stół zrzutowy, kruszarka spieku,  
belki rusztowe, zsuwnie, sita

KALCAST, KALMETALL, KALCOR, KALCRET

Chłodnik spieku Obudowa, zsuwnie, sita KALMETALL, KALCOR, KALOCER, KALCRET

INSTALACJA OBRÓBKI SPIEKU

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Zbiornik na mieszankę Instalacja rozładunkowa i wyciągowa, zsypy ABRESIST, KALCRET, KALOCER, KALMETALL

Odpylanie Kopuły, kanały, rurociągi KALCRET, ABRESIST, KALOCER, KALMETALL

Wielki piec Skipy, zamknięcie wielkiego pieca,  
wlot pyłu węglowego

KALOCER, KALCAST, KALMETALL, ABRESIST

Odpylnik cyklonowy /  
cyklon

Kanały, rurociągi,  
instalacje wyciągowe

KALCRET, KALCOR, ABRESIST, KALMETALL

Granulacja żużlu Wieża kondensująca, zbiorniki, rynny,  
przewody i silosy na żużel rozdrobniony

KALCRET, KALCOR, ABRESIST, KALOCER,  
KALMETALL

Hala konwertorowa Instalacja do stapiania materiału,  
wlot węgla i wapienia, odpylanie

KALMETALL, KALOCER, ABRESIST, KALCRET

Instalacja do odlewania 
ciągłego

Rynny na zgorzelinę,  
przewody wodne zgorzeliny

ABRESIST, KALCRET

Walcarka do walcowania  
na gorąco

Myjka do zgorzeliny, rynny na zgorzelinę,  
przewody wodne zgorzeliny

KALMETALL, KALOCER, ABRESIST

PRODUKCJA SURÓWKI I STALI 

Instalacja Podzespół Materiał na wykładzinę

Zwałowarka / ładowarka Koło łopatkowe, zsuwnie transportowe, 
zbiorniki

KALCAST, KALMETALL, KALOCER, ABRESIST,  
KALEN

Kruszarki / sita Obudowa, zsypy, zsuwnie transportowe KALCAST, KALMETALL, KALOCER, KALEN

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW

MAGAZYNOWANIE 
SUROWCÓW

Magazyny 
surowców

Zwałowarka/ładowarka

Taśma  
transportowa

Kruszarki i sita

KOKSOWNIA

INSTALACJA 
SPIEKU
Silosy  
zaopatrujące

Zbiorniki węgla 
surowego Silos na 

węgiel

Koksownia

Rampy  
koksowe

Zbiornik na koks Odpylanie

Zaopatrzenie  

Taśma na spiek 
(łącznie z  
odpylaniem)

Zbiornik na  
mieszankę 

Chłodnica spieku 
(łącznie z  
odpylaniem)

Kruszarka spieku  
(łącznie z  
odpylaniem)

PRODUKCJA SURÓWKI I STALI

Wielki piec

Odpylnik 
cyklonowy

Odpylanie

Granulacja żużlu

Hala konwertorowa

Odlewnia ciągła

Walcarka 
do walcowania na gorąco

Przepływ materiału stałego  
 
Zużyte powietrze / ciepło
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Ochrona przed zużyciem  
w przemyśle żelaza i stali

Rurociąg z blach napawanych KALMETALL W100, 
średnica wenętrzna Ø 500 mm

Sprawdzonym materiałem zabezpieczającym przed zużyciem  
dla zasobników jest topiony bazalt ABRESIST

Rampa koksu: 
zabezpieczenie brzegu 
zrzutowego następuje  

za pomocą materiału 
KALCAST C153, 

wykładzina skosu  
nasypowego z powodu 

znacznego obciążenia  
zmianami temperatury 
materiałem KALCERAM  

oraz odbojniki materiałem 
KALSICA P jako materiał 

uzupełniający

Brzeg zrzutowy 
rampy koksu;

elementy konstrukcyjne 
z odlewu utwardzonego 

KALCAST mocowane  
są mechanicznie

Lej zbiorczy w  
 odpylaniu aglomeratu przy 

400 °C: skutecznie  
zabezpieczony korundem 

cyrkonu KALCOR

Wykładzina rynny  
wibracyjnej z blach  

napawanych  
KALMETALL W143, 

powierzchnia wykładziny 
wynosi 10 m

Sita gorącego aglomeratu 
z blach napawanych 

KALMETALL W145,  
okładzina sita  

wykonana jest we  
wzór jodełkowy

Przy zastosowaniu tworzywa sztucznego KALEN 
zbiorniki węgla umożliwiają bezawaryjny przepływ materiału

Wykładzina trudnościeralna z natryskiwanej 
mieszanki trudnościeralnej KALCRET BNS

W obszarze wnęki zwrotnej tej instalacji  
odpylającej, gdzie ścierne cząsteczki uderzają  
w temperaturze 250 °C i z dużą predkością, 
korund cyrkonu dba o długie okresy żywotności,
w kombinacji z topionym bazaltem ABRESIST
ekonomiczne rozwiązanie

W obszarze ramp koksu Kalenborn stosuje także  
KALCOR oraz mieszankę KALCRET 

Bezpieczna eksploatacja w koksowniach Długie okresy żywotności w aglomerowniach
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Ochrona przed zużyciem 
w przemyśle żelaza i stali

Lej w załadunku z mechanicznie
zamocowanymi płytkami KALOCER 

Elementy z blach napawanych KALMETALL zabezpieczone przed  
zużyciem dla wentylatora, 2.000 mm Ø

Cyklony odpylacza dla wielkich pieców
są skutecznie zabezpieczane poprzez  
optymalną kombinację materiałów

Przewód wyrównawczy ciśnienia na wielkim piecu, konstrukcja  
samonośna z blach napawanych KALMETALL W100 30 + 6; 450 mm Ø

Stożki dla rozdzielacza z KALMETALL W100 6 + 4; 
przygotowane  dla łatwiejszego montażu

Krótkie czasy wykładania wirnika osiągane są poprzez zastosowanie  
kombinacji wykładzin z mieszanki KALCRET BTS oraz  
korundu cyrkonu KALCOR. Wydajność KALCRET BTS sięga 5 m²/h 

Wahacz rozdzielacza w załadunku wielkiego pieca 
wykładzina KALOCER, grubość 50 mm 
 

Lej ośmiokątny z wykładziną KALOCER; kształtki o grubości 50 mm 
docięte są trójwymiarowo w celu optymalnego dopasowania 

Bezawaryjna eksploatacja wielkiego pieca Od załadunku do odpylania

KALCOR nadaje  
się w szczególności 

do wysokich temperatur 
oraz obciążeń związanych ze 

zmianą temperatury 
 

Zabezpieczenie
cyklonów odpylających

następuje w zależności od 
projektu instalacji

za pomocą topionego 
bazaltu ABRESIST,
korundu cyrkonu

KALCOR, mieszanki
KALCRET lub blach 

napawanych
KALMETALL
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Ochrona przed zużyciem  
w przemyśle żelaza i stali

KERAFLEX łączy
twardość
ceramiki KALOCER 
z odporną na  
uderzenia gumą 

Przenośniki  
łańcuchowe
zabezpieczane  
są materiałami
ABRESIST,
KALOCER,
KALMETALL
lub KALCRET

Sprawdzony w rynnach
granulacji żużla:

mieszanka
KALCRET

W częściach instalacji systemów granulacji żużla sprawdziła a się mieszanka KALCRET
jako materiał wykładziny. W zależności od geometrii części instalacji mogą być wykładane  
poprzez nakładanie, odlewanie lub natryskiwanie. Zaleta: wysoka odporność na zużycie  
i ściskanie, wysoka temperatura zastosowania i krótki czas montażu.

Korund cyrkonu KALCOR jest idealnym  
zabezpieczeniem przed zużyciem w przypadku 
dużych obciążeń ze względu na zużycie,  
temperaturę oraz zmiany temperatury;  
możliwe jest wykładanie części instalacji  
jak również zabezpieczenie rur

Kolano KALFLEX w praktycznej eksploatacji; tutaj jako  
elastyczne połączenie pomiędzy stałymi punktami podłączenia

Żużel oraz inne obszary zastosowań 
Długie okresy eksploatacji  
dla części instalacji

Ślimak przenośnika w granulacji żużla; okładzina ślimaka Z KALCAST C155; 
średnica ślimaka wynosi 1.200 mm

Rynny zendry wykładane są topionym bazaltem
ABRESIST 

Down-Pipes przewodu redukcyjnego z KALMETALL W151, Ø 355 mm;  
materiał podstawowy 12,8 mm z 1.4829

Prefabrykowane łopatki KALCRET dla wirnika 

Skrzynia hamująca w granulacji żużla;
w obszarze największego zużycia 
konstrukcja z KALMETALL jest  
opancerzona płytkami KALOCER
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Więcej informacji uzyskacie Państwo w: 

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.

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 


