
OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM 
PODZESPOŁÓW INSTALACJI I SYSTEMÓW RUR



Doradztwo i konstrukcja

Każdy rodzaj zużycia wymaga  
indywidualnego rozwiązania. 
Analizujemy rodzaj występujące-
go zużycia oraz jego parametry, 
np. wielkość ziaren, kształt ziaren, 
prędkość transportu i kąt uderzenia 
w cyklonach, w celu osiągnięcia 
dłuższej żywotności części instalacji 
poprzez odpowiednią konstrukcję 
wykładziny. Bierzemy udział w  
Państwa projekcie od samego 
początku i zapewniamy szybką i 
ekonomiczną realizację.

„Im lepiej materiał i wykładzina  
są dopasowane do problemu,  
tym żywotniejsze i ekonomiczniej-
sze jest rozwiązanie.“

Transport towarów masowych w 
przemyśle surowcowym i innych 
gałęziach przemysłu prowadzi do 
masywnego zużycia części instalacji. 
W takich przypadkach wskutek przer-
wy w eksploatacji powstają straty 
przekraczające koszty nabycia części 
zamiennych i napraw. 

W istniejących obecnie na świecie 
warunkach konkurencji jest to nie do 
zaakceptowania. Rozwiązaniem jest 
niezawodna ochrona przed zużyciem 
ściernym. 

Element stalowy, bez  
wykładziny, tani w zakupie, 
szybko staje się czynnikiem 
zwiększającym koszty  
eksploatacji. Jeżeli chce się  
uniknąć kosztów napraw i części 
zamiennych, to zastosowana 
ochrona przed zużyciem  
ściernym przynosi wymierne 
oszczędności.

Często nawet jedna  
zaoszczędzona naprawa  
przynosi zwrot nakładów na 
inwestycję w ochronę przed  
ścieraniem. Od tej chwili każda 
naprawa, która nie ma miejsca, 
oszczędza pieniądze.

Materiały odporne na zużycie

Produkujemy materiały odporne na 
zużycie o różnych właściwościach i 
sprzedajemy je w formie komponen-
tów, płyt, kształtek i cylindrów.

■	 ABRESIST bazalt topiony

■	 KALCOR korund cyrkonu

■	 KALOCER ceramika tlenkowa

■	 KALSICA ceramika z węglika krzemu

■	 KALCERAM ceramika twarda

■	 	KALMETALL  
napawanie twardymi stopami 

■	 KALCAST żeliwo utwardzane 

■	 KALCRET komponent twardy

■	 KALPOXY komponent twardy

■	 	KALEA  
bardzo wydajne tworzywo sztuczne

■	 	KALEN  
termoplastyczne tworzywo sztuczne

Rurociągi odporne na zużycie

Części rurociągów takie jak rury 
i kolana są przez nas wykładane 
materiałami odpornymi na zużycie i 
dzięki temu uodparniane na zużycie. 
Ponadto wytwarzamy również podze-
społy rurowe z żeliwa utwardzanego. 
Dzięki materiałowi KALFLEX stosowa-
ne są odporne na zużycie, elastyczne 
rury i kolana, gdzie ze względu na 
np. wibracje i rozciąganie nie można 
zastosować sztywnych rurociągów. 

Ochrona instalacji  
przemysłowych przed zużyciem

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom  
zapewniamy efektywną ochronę 
przed zużyciem części instalacji. 
Optymalny projekt ochrony przed zu-
życiem często składa się z kombinacji 
różnych materiałów. Montaż wykła-
dziny ochronnej następuje w naszych 
zakładach lub u klienta na miejscu.  
Następnie są one dopasowywane do 
różnorodnych rodzajów oddziaływań. 
Ważny jest przy tym wybór odpowied-
niego mocowania produktów. Kieruje 
się on różnymi warunkami ramowymi, 
takimi jak temperatura, wibracje lub 
dostępność w instalacji. 

Rozwiązania dopasowane  
do potrzeb klienta

Produkujemy części instalacji dopaso-
wane do potrzeb klienta, uwzględnia-
jące wszystkie istotne cechy zużycia 
i posiadające wysoką ekonomiczną 
żywotność. Montowanie wykładziny 
ochronnej następuje w zakładzie lub 
na miejscu u klienta. Zbiorniki, cyklo-
ny, mieszalniki, rynny i inne nieru-
chome części instalacji wykładane są 
przez zorganizowane na całym świecie 
zespoły montażowe lub lokalnie pod 
nadzorem fachowców-montażystów.

Nie chodzi przy tym jedynie  
o wybór odpowiedniego materiału,  
lecz także o jego odpowiednie,  
prawidłowe zastosowanie.

Od momentu odkrycia, że odlewany 
bazalt redukuje zużycie ścierne, Ka-
lenborn zajmuje się ochroną urządzeń 
przed ścieraniem.

Osiemdziesięcioletnie doświadcze-
nie z topionym bazaltem oraz prace 
badawczo-rozwojowe zaskutkowały 
na dzień dzisiejszy szeroką paletą ma-
teriałów o nadzwyczajnych właściwo-
ściach. Do tego dochodzi know-how 
związane z doświadczeniem zdoby-
wanym w trakcie realizacji projektow 
na całym świecie w wielu dziedzinach 
przemysłu.

DLACZEGO OCHRONA PRZECIW ZUŻYCIU ŚCIERNEMU? EKSPERCI W DZIEDZINIE OCHRONY PRZED ZUŻYCIEM

blachy chroniące przed uderzeniami do produktów sypkich  
z materiałem KALOCER i rury z materiałem ABRESIST

rozdzielacz pyłu węglowego z  
materiału KALMETALL

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ  
I ELIMINACJA PRZESTOJÓW W PRODUKCJI

 

Skuteczna ochrona przed zużyciem z zastosowaniem materiałów ceramicznych,  
mineralnych i metalowych

PRODUKUJEMY WYKŁADZINY TRUDNOŚCIERALNE  
NA WYMIAR
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Inne działy przemysłu
Spektrum działów przemysłu, które  
są obsługiwane przez Kalenborn,  
jest bardzo szerokie i obejmuje min.:

■	 Biomasa
■	 Przemysł chemiczny
■	 Obróbka wstępna rudy i minerałów
■	 Kopalnie rudy i węgla
■	 Odlewnie
■	 Huty szkła
■	 Huty
■	 Instalacje spalania odpadów
■	 Zakłady recyclingowe
■	 	Instalacje surowców  

i materiałów sypkich
■	 Elektrownie wodne

Organizacja na świecie

Siedziba główna przedsiębiorstwa 
znajduje się w Niemczech, na miejscu 
pierwszego zakładu produkującego 
topiony bazalt.  
Stąd nasza firma zapewnia  
obsługę rynków międzynarodowych i 
opracowuje produkty  
o najróżniejszym zastosowaniu.

 

Poszczególne regiony rynku  
są obsługiwane przez spółki córki lub 
firmy, w których Kalenborn posiada 
udziały kapitałowe.

Ponadto Kalenborn dysponuje 
szeroką siecią regionalnych przedsta-
wicielstw i firm kooperujących, które 
zapew- niają bezpośredni kontakt  
z klientem.

 USA

 Kalenborn Abresist 

 KANADA

 Kalenborn Canada 

 BRAZYLIA
 Kalenborn do Brasil 

 FRANCJA

 Kalenborn France 

 NIEMCY

 Kalenborn Kalprotect 

 POLSKA

 Kalenborn Delma

 Kalenborn OSW

 Kalenborn Bazalt 

 WĘGRY

 Kalenborn Refmon 

 SINGAPUR

 Kalenborn Asia 

 FILIPINY

 Kalenborn Weartech Philippines 

 WIETNAM 

 Kalenborn Asia

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na całym świecie. 
Grupa Kalenborn, dzięki 12 strategicznie rozmieszczonym spółkom-córkom, oferuje 
swoim międzynarodowym klientom know-how oraz obecność w każdym miejscu.

KALENBORN NA CAŁYM ŚWIECIE

USŁUGI DLA WIELU DZIEDZIN PRZEMYSŁU,  
OGÓLNOŚWIATOWY ZASIĘG 

Kalenborn dysponuje całym 
spektrum materiałów do ochrony 
przed ścieraniem, pozwalających 
na zminimalizowanie przestojów 
produkcyjnych.

Ponadto Kalenborn ma ogromne 
doświadczenie w transporcie 
poślizgowym. Dotyczy to  
zasobników i silosów, w których 
należy zadbać o nieprzerwany 
przepływ materiału. Także w tym 
zakresie oferujemy całe spektrum 
materiałów z tworzyw sztucznych, 
jak również materiałów  
metalicznych i ceramicznych.

W każdym przypadku Kalenborn 
zaoferuje Państwu właściwe 
rozwiązanie. 

Nasi doradcy są  
do Państwa dyspozycji.

Elektrownie węglowe
W tym przypadku na ścieranie narażo-
ne są elementy urządzeń służące do 
składowania i transportu węgla. 
Obejmuje to także strefę przemiału 
węgla i podawania go do kotła. W tym 
zakresie mieści się również odpylanie i 
odprowadzanie popiołu włącznie z 
popiołem lotnym i mokrym. Dotyczy to 
także wapna i gipsu stosowanego w 
urządzeniach do odsiarczania.

Przemysł cementowy
Elementami narażonymi na ścieranie 
są miejsca składowania  
i przygotowania surowców.  
Obejmuje to strefę przemiału  
węgla i jego podawania do pieca 
obrotowego. Oprócz tego dochodzi 
tu obróbka klinkieru, dodatków  
i cementu.

Przemysł żelaza i stali
W przemyśle żelaza i stali strefy 
zagrożone obejmują składowanie 
surowca, jego przygotowanie,  
a także w równym stopniu 
urządzenia do spiekania.  
Problemy zużycia ściernego 
dotyczą także koksowni, wielkich 
pieców i walcowni stali.
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Hydrauliczne rurociągi muszą  
być zasadniczo chronione przed 
zużyciem na całej długości.  
W zależności od warunków  
transportowania i ogólnej  
charakterystyki eksploatacyjnej, 
rurociągi z bazaltu topionego,  
np. do hydraulicznego przepłuki-
wania żużla kotłowego, osiągają 
żywotność ponad 20 lat. 
 
 

 

W przypadku przewodów  
pneumatycznych największe zuży-
cie występuje na ścianach kolan 
rurowych. Dlatego stosowane są 
tam rury z odporną na zużycie 
wykładziną wewnętrzną.  
Ze względu na turbulencje zaleca 
się również w przypadku pierw-
szych prostych odcinków za kola-
nami rurowymi stosowanie odpo-
wiednio wyłożonych rur. Żelazną 
zasadą jest 10-krotność średnicy 
wewnętrznej lub 1 - 2 m.

W praktyce sprawdziły się  
wykładziny rur z materiałów  
mineralnych, ceramicznych i  
metalowych lub z komponentów i 
technicznych tworzyw sztucznych.  
W zależności od potrzeb istnieją 
rodzaje materiałów o różnych  
właściwościach.

Zalety wykładziny

■	 	dłuższa żywotność podzespołów

■	 	zmniejszone czynności  
konserwacyjne

■	 	brak nieplanowanych  
przerw w eksploatacji

■	 	brak nieplanowanych  
przestojów w produkcji

■	 	mniejsze straty ciśnienia i  
niższe koszty energii

■	 	brak niekorzystnego wpływu na 
transportowany materiał wskutek 
tarcia, domieszek lub utleniania

■	 	brak zastrzeżeń pod względem 
fizjologicznym, dlatego odpo-
wiednie również dla obszaru 
produktów spożywczych

■	 	gładka powierzchnia zapewnia 
dobry przepływ i zmniejsza  
zatkania

Aby osiągnąć równocześnie dobrą 
ochronę przed ścieraniem od strony 
technicznej i ekonomicznej, należy 
uwzględnić różnorakie czynniki.
Dlatego wybór musi być uzależniony 
od zastosowania.

Pożądane oszczędności osiągane 
zostają długoterminowo dzięki  
know-how z praktyki i dostępności 
różnych materiałów.

wykładzina

masa wiążąca

płaszcz stalowy

1

2

3

Przykład wykładziny 
mineralnej.

ROHRE UND ROHRBOGEN

NIEZAWODNA OCHRONA W HYDRAULICZNYCH  
I PNEUMATYCZNYCH RUROCIĄGACH TRANSPORTOWYCH

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 

płaszcz ochronny

dobry przepływ  
dzięki stale gładkiej 

powierzchni pracującej

masa wiążąca

wykładzina trudnościeralna

prosty montaż poprzez  
zastosowanie połączeń 

kołnierzowych

Schemat kolana z wykładziną 
trudnościeralną

Branża Transportowany materiał
elektrownie węglowe popiół z kotła

myjnie węgla kamiennego ciecz ciężka z cząstkami stałymi 

oczyszczalnie szlam z oczyszczalni

przemysł chemiczny ługi z materiałami stałymi  
sól potasowa, kizeryt, sól kuchenna

spalarnie śmieci niespalone resztki śmieci, szlaka

walcownie, urządzenia odlewnicze żużel, zgorzelina

zakłady fosfatowe rudy fosfatu 

żwirownie żwir, piasek

zakłady wielkopiecowe szlaka

zakłady wydobywcze węgla węgiel jako surowiec

Przykłady zastosowania transportu hydraulicznego

Branża Transportowany materiał
cementownie pył klinkieru, cement, piasek szlaki, popiół lotny

elektrownie węglowe miał węglowy, popiół lotny,  
popiół szlaka, piryt

fabryki wełny mineralnej, zakła- 
dy materiałów izolacyjnych

odpad poprodukcyjny, odpad po cięciu,  
perlit, pył kamienny

odlewnie piasek kwarcowy, masa formierska

słodownie, browary, młyny  
i zakłady wytwórcze pasz

zboża, ziarna sojowe, słód, ziarna słonecznika, 
ziarna kakaowe

spalarnie śmieci odpady przemysłowe i z gospodarstw  
domowych, urządzenia do oczyszczania 

wydobywcze zakłady górnicze miał węglowy, odpad z podsadzki dmuchanej

zakłady aluminium zwapniona glina, boksyt, węgiel elektrodowy

zakłady artykułów węglowych węgiel techniczny, grafit do elektrod

zakłady chemiczne wapno gaszone, pył wapienny, rozpuszczalniki

zakłady środków szlifierskich środki szlifierskie

zakłady szklarskie skaleń, kwarc, kaolin, nefelin, stłuczka szklana

zakłady wielkopiecowe żużel, wapno, mieszanka wapniowo-tlenowa,  
masy uszczelniające, miał węglowy

zakłady wydobycia rud koncentraty, odpady

Przykłady zastosowań w transporcie pneumatycznym

6 7



W celu ochrony części instalacji w 
wydobywaniu surowców i wytwarza-
niu energii, jak również w przemyśle 
surowcowym, firma Kalenborn oferu-
je sprawdzone rozwiązania w zakresie 
skutecznej ochrony przed zużyciem. 
Nie ma przy tym dwóch jednakowych 
problemów. 

Występuje zużycie tarciowe w 
częściach instalacji eksploatowanych 
w trybie ciągłym, takich jak cyklony, 
separatory i odsiewacze lub zużycie 
udarowe w częściach instalacji eksp-
loatowanych w trybie przerywanym, 
takich jak mieszalniki, silosy i zsuwnie 
przekaźnikowe. Podzespoły te muszą 
być wytrzymałe również podczas 
załadunku i rozładunku.

Optymalny system ochrony przed 
zużyciem często składa się z 
kombinacji różnych materiałów. 
Następnie są one dopasowywane do 
różnorodnych rodzajów oddziaływań. 

Ważny jest również dobór odpowied-
niego mocowania. Odmienne warun-

ki ramowe, takie jak temperatura, 
wibracje, czy też łatwość dostępu 
wewnątrz instalacji, stwarzają 
konieczność stosowania różnych 
metod mocowania elementów 
podlegających zużyciu.

Zalety wykładziny

■	 	dłuższa żywotność  
podzespołów

■	 	zmniejszone czynności  
konserwacyjne

■	 	brak nieplanowanych  
przerw w eksploatacji

■	 	brak nieplanowanych  
przestojów w produkcji

■	 	mniejsze straty ciśnienia i  
niższe koszty energii

■	 	brak niekorzystnego wpływu 
na transportowany materiał 
wskutek tarcia, domieszek lub 
utleniania

Suszarka konwekcyjna w  
przemyśle petrochemicznym z 
materiałem KALCOR 

INSTALACJE PRODUKCYJNE I TRANSPORTUJĄCE

PEWNA OCHRONA ZAPEWNIAJĄCA DŁUGĄ  
ŻYWOTNOŚĆ I BEZAWARYJNĄ CIĄGŁĄ EKSPLOATACJĘ

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 

■	 	brak zastrzeżeń pod względem 
fizjologicznym, dlatego odpo-
wiednie również dla obszaru 
produktów spożywczych

■	 	gładka powierzchnia zapewnia 
dobry przepływ i zmniejsza  
zatkania

Schemat kolana z ochroną 
przed ścieraniem

mniej strat ciśnienia i korzystne  
koszty energii

dobry przepływ dzięki  
stale gładkiej powierzchni

płaszcz stalowy 

wykładzina odporna  
na ścieranie

Nie tylko grube bryły w kamieniołomach lub kopalniach niszczą 
urządzenia.

Przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń technicznych  
o dużej przepustowości i prędkości transportowanego materiału  
nawet nieszkodliwie wyglądające produkty mogą często  
prowadzić do znacznych uszkodzeń.

Niniejsze zestawienie wskazuje na typowe słabe miejsca:

■ bębny pralnicze  
■ bębny suszące  
■ bunkry

■ cyklony 
■ cyklony wodne

■ dopływy do zbiorników

■ kanały gazów spalinowych 
■ klosze próżniowe 	
■ kolana rurowe 
■ koryta mieszarek

■ lejki

■ oddzielacze 
■ oddzielacze powietrza  
 obiegowego 
■ oddzielacze powietrzne 
■ odmulacze 
■ odpylacze 
■ odstojniki

■ podłogi wieżowe 
■ przekładnie ślimakowe 
■ przenośniki taśmowe korytowe 
■ przewody odpylające 

■  przewody podsadzki  
dmuchanej

■ przewody popiołu 
■ przewody szybowe

■ rury 
■ rury spustowe odpadów 
■ rynny 
■ rynny do spieków	

■ rynny spływowe 
■ rynny wibracyjne

■ separatory 
■ separatory turbo 
■ silosy 
■ sztolnie żwirowe

■ pulper

■ ujęcia potoków

■ walcowanie na zimno

■ zagęszczacze 
■ zasobniki	
■ zsuwnie 
■ zsuwnie z taśmociągów 
■ zsypy

Typowe części urządzeń  
z wykładzinami trudnościeralnymi
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Mineralny materiał trudnościeralny 
z topionego bazaltu stosowany do 
ochrony elementów urządzeń,  
w których transportowany materiał 
powoduje przede wszystkim  
zużycie w wyniku tarcia.

Montaż: rury i kształtki montuje  
się na zaprawie cementowej.  
W szczególnych przypadkach,  
tj. silnych obciążeń mechanicznych  
lub wibracji mogą być stosowane  
inne masy do układania  
np. KALFIX jako klej na bazie  
żywic epoksydowych. Wprzypadku  
wymagań temperaturowych  
stosuje się kleje z dodatkiem szkła 
wodnego.  
Możliwe jest też mocowanie  
mechaniczne.

Temperatura zastosowania:  
do około 350 °C w zależności od 
warunków zastosowania i położenia.

Zalety: duża odporność na  
ścieranie, gładka powierzchnia,  
brak korozji.

ABRESIST
Materiałem, który już od wielu lat  
z powodzeniem jest stosowany  
w ochronie przed zużyciem 
ściernym jest topiony bazalt 
ABRESIST. Topiony bazalt można 
stosować uniwersalnie w tempera-
turach do ok. 350 °C w zależności 
od warunków zastosowania  
i geometrii. Przy pomocy tego 
„pierwotnego“ materiału można 
uzyskać wspaniałe rozwiązania.

Do produkcji ABRESISTU stosuje 
się technikę topienia wyselekcjo-
nowanego naturalnego bazaltu, 
który jest odlewany do form. Po 
krystalizacji odlewy poddawane  
są obróbce cieplnej.

Dzięki technice odlewania można 
wytwarzać wykładziny rur i kolan  
o dokładnych wymiarach  od  
40 do 610 mm średnicy wewnętrz-
nej jako cylindry rurowe, dla 
większych rur i innych części 
urządzeń jako kształtki i płytki.

ABRESIST cechuje bardzo twarda  
i gładka powierzchnia zewnętrzna. 
Materiał nie koroduje i odporny 
jest na działanie zasad  
i kwasów z wyjątkiem 
kwasu fluorowodoro-
wego. 

ABRESIST nadaje 
się jako wykładzi-
na rurociągów,  
w których oprócz 
zużycia ściernego 
występuje 
zjawisko korozji.

Pomysł, żeby topić kamień, jest 
bardzo stary. Ale dopiero pod 
koniec XIX wieku rozpoczęto próby 
laboratoryjne z topieniem bazaltu. 
Początkowo liczne problemy  
z krystalizacją i błędnie prowadzone 
próby zastosowań nie pozwalały  
na wyjście tych badań poza  
stadium prób.

Dopiero w zakładach topienia 
bazaltu w Kalenbornie, na  
początku lat dwudziestych  
ostatniego stulecia, udało się 
wyprodukować z naturalnego 
bazaltu materiał, który jest  
obecnie znany na całym świecie  
po nazwą ABRESIST.

Hydrauliczny transport popiołu  
elektrownia w USA,  
długość rurociągu - 10.000 m ,  
żywotność >30 lat

Zasobnik koksu 

Hydrauliczny przewód popiołu podczas produkcji  
w zakładach Kalenborn Abresist w USA

Przewody popiołu lotnego  
w elektrowni węglowej

Rynny i leje wyłożone  
ABRESISTEM jako ochrona przed 
ścieraniem

Zasobnik wsadu w dużej  
niemieckiej hucie

Jaz wodny z ochroną z ABRESISTU

MATERIAŁ ABRESIST

ODPORNY NA ŚCIERANIE TOPIONY BAZALT JAKO  
OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM W WYNIKU TARCIA
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MATERIAŁ ABRESIST

ZASTOSOWANIA BAZALTU  
TOPIONEGO

W urządzeniach 
ściekowych często stosuje 

się przenośniki  
ślimakowe.  

W celu zabezpieczenia 
szczeliny pierścieniowej 
wymagana jest ochrona 

przed zużyciem ściernym. 

Wykładzina z topionego bazaltu 
ABRESIST w rozdzielaczu powietrza.

Podłoga pulpera wyłożona  
topionym bazaltem - ABRESISTEM.

Podajnik zgrzebłowy do 
odpopielania na mokro  
w jednej z elektrowni. 

Leje zsypowe wyłożone ABRESISTEM.

Rurociąg doprowadzający  
cement do silosów wyłożony  
bazaltem - ABRESISTEM

Rurociąg z wykładziną ABRESIST  
do transportu hydraulicznego rudy

Sortownik w przemyśle papierniczym ze stali szlachetnej,  
chroniony przed ścieraniem płytkami z topionego bazaltu

Topiony bazalt sprawdził się na świecie 
na motoryzacyjnych trasach testowych; 
tzw. Skid Tiles w Szwajcarii

Elementy oddzielacza z ochroną przed 
ścieraniem z ABRESISTU

Skid Tiles ABRESIST z naturalną 
powierzchnią (z prawej strony) oraz,  
ze szlifowaną powierzchnią  
(z lewej strony)
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Wraz z rosnącą świadomością 
zapobiegania zużyciu ściernemu 
wzrosły wymagania co do materia-
łów stosowanych  
w wykładzinach ochronnych.

Materiał KALCOR, tlenek glinu  
i cyrkonu, został wynaleziony  
w celu stosowania go w warunkach 
ekstremalnego zużycia ściernego  
i wysokiej temperaturze –  
do 1.200 °C.

Do jego produkcji stosuje się 
tlenki aluminium i cyrkonu, które 
są odlewane jako płytki, kształtki  
i cylindry rurowe. W ten sposób 
można wytwarzać elementy, 
które można łatwo dopasować  
do różnych części urządzeń.

Rury z KALCORU,  
ochrona przed  

ścieraniem

Ochrona przed  
ścieraniem  
w wysokiej  

temperaturze:  
cyklon odpylający  

w jednym  
z zakładów  

wielkopiecowych  
w Europie

Ochronę przed zużyciem KALCOR 
można dobrze dopasować do 
wykładanych powierzchni dzięki  
odlewanym na miarę kształtkom lub 
elementom docinanym.

Kolano rurowe KALCOR z 
elementami wbudowanymi 
do regulowania strumienia 

przepływu

Ochrona przed ścieraniem do  
zastosowań w wysokich temperaturach 
wyklucza problemy z termicznym roz-
szerzaniem się pomiędzy zewnętrznym 
płaszczem stalowym a stałą wykładziną.
Problemy te mogą być rozwiązane 
poprzez zastosowanie wykładziny  
z KALCOREM i prawidłowej metody 
mocowania: mocowanie bolcami lub 
przyspawanymi płytkami. Przykład: 
bęben suszący w zakładach chemicz- 
nych z temperaturą 800 °C.

Materiał z tlenku aluminium  
i cyrkonu stosowany do urządzeń, 
w których obok ekstremalnych 
warunków powodujących ścieranie 
występują wysokie temperatury.

Montaż: elementy rurowe lub 
kształtki montuje się przy użyciu  
zaprawy cementowej lub  
specjalnych mas do układania. 
Możliwe jest także mocowanie 
mechaniczne.

Temperatura zastosowania:  
do około 1.200 °C w zależności  
 od warunków zastosowania  
i położenia.

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

KALCOR

MATERIAŁ KALCOR

OCHRONA PRZED ŚCIERANIEM Z KALCORU,  
DUŻA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ I ŚCIERANIE
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Urządzenie do czyszczenia spalin w rafinerii ropy naftowej w procesie gaszenia wapnem koksu naftowego z zastosowaniem  
wykładziny trudnościeralnej z KALCORU w 10 cyklonach przy temperaturze do 450 °C (zdjęcia u góry z prawej i lewej strony)

Rozdzielacz pyłu węglowego z 
bezpieczną wykładziną KALCOR 
zapewniającą nieprzerwaną  
eksploatację bez awarii

Suszarka konwekcyjna  
z wykładziną KALCOR 

Wlot suszarki konwekcyjnej 

Asymetryczny przekrój rurociągu

Spiekany  
KALCOR  
umożliwia  
cylindry  
rurowe, płytki  
i kształtki  
o cienkich  
grubościach 
ścianki.

KALCOR zabezpiecza instalacje do suszenia zakładu chemicznego przed zużyciem 
poprzez drobny krzemian glinowy przy dużych różnicach temperatur.

MATERIAŁ KALCOR

ZASTOSOWANIA KORUNDU  
CYRKONU

Rozgałęzienie rur z KALCOREM  
w rurociągu do transportu  
pneumatycznego

Kolana pyłu węglowego z wykładziną  
KALCOR z króćcami do przyspawania.
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KALOCER należy do wyrobów  
z grupy spieków ceramicznych. 
Głównym składnikiem jest tlenek 
aluminium. Wielkość ziarna  
i rozkład ziaren są dobrane pod 
kątem szczególnie wysokiej  
odporności na ścieranie.

Nadawanie kształtu odbywa się 
przez prasowanie lub odlewanie. 
W szczególności odlewanie  
umożliwia produkcję kształtek  
dla powierzchni o trudnych  
geometrycznie kształtach.

Zasadniczą zaletą KALOCERU  
jest możliwość wytwarzania  
elementów cienkościennych.

Stosowanie KLOCERU jest szczególnie 
korzystne tam, gdzie już istniejące 
części urządzeń mają być zabezpie-
czone przed ścieraniem, lub tam,   
gdzie aspekty miejsca lub ciężaru 
odgrywają znaczącą rolę.

Mechaniczne mocowanie  
kształtek z KALOCERU 

KALOCER

MATERIAŁ KALOCER

SZCZEGÓLNIE ODPORNA NA ZUŻYCIE  
ŚCIERNE CERAMIKA TLENKOWA

Ceramika tlenkowa stosowana jest 
do części urządzeń z ekstremalnym 
zużyciem ściernym i oddziaływa-
niem temperatury, w miejscach, 
gdzie wymagane są małe grubości 
wykładzin lub gładkie powierzchnie.

Montaż: kształtki lub płytki  
montowane są przy pomocy kleju 
typu KALFIX; w specjalnych  
zastosowaniach KALOCER może  
być wulkanizowany lub  
mocowany mechanicznie.

Temperatura zastosowania:  
do około 1.200 °C w zależności  
od warunków zastosowania  
i kształtów.

Zalety: wysoka odporność na  
ścieranie, trwała gładka  
powierzchnia, brak korozji, mała 
grubość wykładziny – od 1,5 mm.

Dno i pobocznica mieszarki  
wyłożonej płytkami KALOCER 

Wykładzina cyklonu krzemionki  
z płytkami z KALOCERU o grubości  
6 mm mocowana przy użyciu kleju 
epoksydowego odpornego na  
działanie temperatury do 180 °C

Maty KALOCER: kwadratowe, 
sześciokątne lub o specjalnych 
kształtach, o grubości od 1,5 mm  
do 12 mm. Maty KALOCER mogą  
być wulkanizowane

Przechylny zsyp zbiorczy z wykładziną KALOCER w zakładzie  
wielkopiecowym w Europie; kształtki mają grubość do 50 mm  
i są trójwymiarowo dopasowane do podzespołu.
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Zsuwnia materiałów wsadowych do Wielkiego  
Pieca z wykładziną KALOCER o grubości 50 mm

Lej ośmiokątny w stalowni; grubość płytek  
z KALOCERU: 50 mm

Wykładzina ślimaka z ceramiką tlenkową  
KALOCER

Rury z wykładziną KALOCER do transportu szlamu rud  
w jednej z kopalń na Bliski  m Wschodzie

Cegły do wykładania rur z materiału KALOCER są ekonomiczną 
alternatywą w zakresie wykładania rur i kolan rurowych.

Wykładzina KALOCER w młynie  
do mielenia pigmentów farb

Zsuwnia kaskadowa z blokami 
ścieralnymi z ceramiki tlenkowej 
KALOCER o grubości 100 mm. 
Mocowanie ceramiki na blachach 
chroniących przed uderzeniami 
następuje w masie montażowej KALFIX. 
Blachy chroniące przed uderzeniami są 
przykręcane do zsuwni pod kątem.

Przycięta i dopasowana wykładzina KALOCER  
w separatorze powietrznym 

Ochrona stożka wylotowego z precyzyjnym  
dopasowaniem włazu

Wykładzina wlotu cyklonu z materiału 
KALOCER; efekt wybrzuszenia umożliwia 
mocowanie kształtek promieniowych w 
masie montażowej KALFIX, ściana 
czołowa wymaga mechanicznego moco-
wania za pomocą przyspawanej tulei i 
korka wtykowego.

MATERIAŁ KALOCER

ZASTOSOWANIA CERAMIKI  
TLENKOWEJ 
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KALSICA cechuje się szczególną 
odpornością na ścieranie i szoki 
temperaturowe.  
KALSICA należy do grupy ceramik 
węglika krzemu i jest dostępna  
w różnej jakości:

Wykładziny typu KALSICA są  
wytwarzane przez prasowanie  
lub odlewanie i następnie  
spiekane w wysokich  
temperaturach.

Małe grubości ścianek (już od  
2 mm) w przypadku elementów 
formowanych stanowią kolejną zaletą 
wykładzin trudnościeralnych typu 
KALSICA.

Kształtki złożone  
z materiału KALSICA  
jako hydrocyklon  
obróbki wstępnej  
magnezytu

Ceramika z węglika krzemu  
stosowana jest do części  
urządzeń, w których obok  
ekstremalnego zużycia ściernego 
występują także wysokie tempe- 
ratury lub szoki temperaturowe.

Montaż: elementy montowane  
są przy użyciu żywic, klejów  
odpornych na wysokie temperatury 
lub mocowane mechanicznie.

Temperatura zastosowania:  
do około 1.500 °C w zależności  
od warunków zastosowania  
i kształtów.

Zalety: wysoka odporność na  
ścieranie, odporność na szoki tem-
peraturowe i możliwość wytworze-
nia wyrobów z dużą dokładnością 
wymiarową.

KALSICA

MATERIAŁ KALSICA

CERAMIKA Z WĘGLIKA KRZEMU O SZCZEGÓLNEJ 
ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Rurociągi transportu pneumatycznego  
o ekstremalnym zużyciu ściernym

Rozdzielacz wyłożony KALSICĄ 

Cyklony z KALSICĄ o średnicy  
1.200 mm: w urządzeniu wytrącany  

jest piasek kwarcowy w temperaturze 
rzędu 300 °C

Łopatka kierująca separatora  
z KALSICI w młynie węglowym

Wykładzina cyklonu z KALSICI  
do pyłów krzemowodoru; stożek; 
Ø 1.200 mm, grubość ścianek: 30 mm

Stożek palnika z KALSICI   
w elektrowni

Rozdzielacz pyłu węglowego  
z KALSICI w elektrowni
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MIESZANKA DO BEZFUGOWEGO  
WYKŁADANIA CZĘŚCI INSTALACJI

Komponent twardych minerałów 
KALCRET jest pojęciem zbiorczym dla 
materiałów trudnościeralnych  
wiązanych cementem. Bazą są 
minerały nieorganiczne o dużej 
twardości i dobrej odporności na 
zużycie ścierne. Wysoka gęstość 
upakowania osiągana jest przez 
zastosowanie odpowiedniej  
ziarnistości poszczególnych  
komponentów. Poprzez dodanie 
bardzo drobnych cząsteczek  
preparatu mikro- i nanokrzemionki 
zostają wypełnione wolne  
przestrzenie pomiędzy  
cząsteczkami cementu.

Kształtki prefabrykowane

KALCRET doskonale sprawdził się w 
zastosowaniach praktycznych jako 
kształtki prefabrykowane. Z masy 
odlewniczej produkowane są płyty i 
kształtki, które zostają wyposażone 
w znane rodzaje mocowań, jak np. 
trzpienie przyspawane. Prefabrykowane rury  

i kolana rurowe

Rury i kolana rurowe wykładane 
materiałem KALCRET są standar-
dowo produkowane od średnicy 
wewnętrznej wynoszącej 40 mm.

Przygotowane wcześniej elementy  
formowane z KALCRETU umożliwiają 
skrócenie czasu montażu

Wiązany cementem  
komponent twardych  
minerałów do bezfugowego 
wykładania elementów  
urządzeń, w których występuje 
wysokie oddziaływanie ścierne 
lub termiczne.

Montaż: przez nanoszenie,  
wylewanie lub natryskiwanie.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 1.200 °C w zależności od 
warunków i kształtów.

Zalety: wysoka odporność na 
ścieranie i ściskanie,  
wytrzymałość na wysoką  
temperature, możliwość  
wykonywania elementów  
o skomplikowanych kształtach.

KALCRET

Kolano z wykładziną  
KALCRET o asymetrycznym prze-
kroju

Rurociąg pyłu klinkieru w cementowni 

KALCRET jest produkowany we własnym zakładzie.  
W zależności od potrzeb w zakresie ochrony przed zużyciem ściernym i udarowym 
oraz temperatury zastosowania istnieją odpowiednie warianty 

Odlewanie

Nanoszenie

Natryskiwanie

MATERIAŁ KALCRET

Wykładzina w filtrze odśrodkowym w jednej ze stalowni 
wykonana metodą natryskiwania komponentem  
twardych materiałów KALCRET

Wykładzina KALCRET z izolacją  
termiczną w kanałach  
odpylających chłodnika klinkieru

Wykładzina separatora w młynie cementu  
z KALCRETEM (średnica 3.200 mm)
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Ceramika twarda KALCERAM nadaje 
się w szczególności tam, gdzie 
występuje umiarkowane zużycie i 
dlatego ekonomiczne wykorzystanie 
właściwości innych materiałów 
ochronnych nie jest możliwe.

Zalicza się tu w szczególności  
niektóre części urządzeń  
w elektrowniach węglowych,  
spalarniach śmieci, koksowniach, 
urządzeniach

KALEA

KALCERAM
do uzdatniania wody, kopalniach  
soli, hutach, zakładach chemicznych, 
kamieniołomach, zakładach  
ceramicznych, hutach szkła,  
cementowniach i zakładach  
wapienniczych.

Podczas wytwarzania KALCERAMU 
kładzie się szczególny nacisk na 
właściwości przeciwścierne,  
w odróżnieniu od typowych  
produktów ceramicznych  
oferowanych w handlu.

MATERIAŁ KALCERAM MATERIAŁ KALEA

TWARDA I ODPORNA NA ŚCIERANIE CERAMIKA  
O DOBRYCH CECHACH ŚLIZGOWYCH

NANOSZONA NATRYSKOWO OCHRONA PRZED 
ZUŻYCIEM NA BAZIE POLIMOCZNIKA

Odporne na zużycie rury z bardzo 
wydajnym tworzywem sztucznym KALEA

Bezfugowe wykładanie  
skrzyni wywrotki

KALEA jest bardzo wydajnym  
tworzywem sztucznym na bazie  
polimocznika, wyróżniającym się 
dzięki bardzo dobrej odporności  
na zużycie. 

Stosowane jest wszędzie tam, gdzie 
transportowane lub składowane są 
agresywne produkty sypkie, takie 
jak ruda, piasek, żwir, łupek, spiek 
lub podobne materiały, a elementy 
instalacji i systemy rur zużywają się  
w wyniku tarcia i uderzeń. Nowo 
opracowane tworzywo charakte-
ryzuje się doskonałą odpornością 
na zużycie i wysoką elastycznością 
odbicia. Odporna na warunki at-
mosferyczne i temperatury ochrona 
powierzchni ma również właściwości 
dźwiękochłonne. 

Bardzo wydajne tworzywo  
sztuczne na bazie polimocznika  
do zastosowań w warunkach  
ekstremalnego zużycia ściernego 
i udarowego, bardzo rozciągalne, 
elastyczne i odporne na rozerwanie.

Montaż: Nanoszenie metodą 
natryskową.

Temperatura zastosowania: do ok. 
130 °C w zależności od warunków 
zastosowania.

Zalety: wysoka odporność ścierna 
i udarowa, wykładanie bezfugowe 
do grubości warstwy wynoszącej 
10 mm, bardzo szybki czas obróbki, 
gotowe do eksploatacji po 4 dniach, 
odporne na korozję, chemikalia, 
kwasy i promieniowanie UV.

Tworzywo KALEA jest nanoszone 
metodą natryskową i reaguje  
niezwykle szybko. 

Możliwymi materiałami podłoża 
są m.in. stal, aluminium lub beton. 
Dodatkowa warstwa chroniąca przed 
korozją nie jest konieczna. Dlatego 
też tworzywo to nadaje się szcze-
gólnie do bezfugowych wykładzin 
podzespołów instalacji o dużej 
powierzchni, takich jak zasobniki 
węgla, rudy i piasku, jak również 
do wykładzin silosów i zbiorników, 
zsuwni i zsypów. Ponadto możliwe 
jest odporne na zużycie wykładanie 
rur o średnicy wewnętrznej wyno-
szącej przynajmniej 150 mm. KALEA 
nadaje się również do zastosowań 
w połączeniu z innymi tworzywami 
firmy Kalenborn.

Twarda ceramika stosowana  
do części urządzeń o średnim  
obciążeniu zużyciem ściernym  
np. zasobniki węgla i zsuwnie,  
zsuwnie koksu, rynny miału 
węglowego, zagęszczacze  
i przenośniki łańcuchowe.

Montaż: przycięte na wymiar 
płyty montuje się na zaprawie 
cementowej lub przy użyciu  
kleju typu KALFIX. 

Temperatura zastosowania:  
do ok. 1.000 °C

Zalety: średnia wytrzymałość 
na zużycie ścierne, gładka 
powierzchnia, także wysoka 
odporność na temperaturę.

Zsuwnia worków  
cementu

Wykładzina  
stożka z odpowiednio  
przyciętymi płytkami KALCERAM

Zsuwnia koksu z wykładziną  
KALCERAM – zapewnia dobry  
poślizg przy wysokich  
temperaturach

Wystarczy zaledwie cienka, natryski-
wana bezfugowo warstwa ochronna, 
aby znacznie wydłużyć odstępy 
czasowe pomiędzy konserwacjami 
podzespołów instalacji i rur.
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KALCAST

Do zastosowań w szczególnie 
ciężkich warunkach eksploata-
cyjnych opracowaliśmy specjal-
ne żeliwo utwardzane KALCAST. 
Składniki stopów takie jak chrom 
i węgiel zapewniają szczególną 
twardość i odporność na ścieranie. 
Mangan zapewnia szczególną 
ochronę udarową. Nasz materiał 
KALMETALL, z którego również 
wykonujemy wielotonowe części 
konstrukcyjne, składa się z płyt 
stalowych wzmocnionych specjal-
nymi stopami twardymi. Wielokrot-
nie przewyższa on zwykłą stal pod 
względem trwałości.

Produkcja żeliwa  
utwardzanego KALCAST

Napawanie KALMETALLProgram Kalenbornu:

■	 	odlew utwardzany KALCAST
■	 	napawanie twardymi stopami KALMETALL 

MATERIAŁY KALCAST I KALMETALL

MATERIAŁY METALOWE ZAPEWNIAJĄCE  
WYJĄTKOWĄ OCHRONĘ UDAROWĄ I ŚCIERNĄ 

Materiał w postaci odlewu  
utwardzanego z różnymi  
dodatkami stopowymi  
i różnymi właściwościami,  
które dobierane są odpowiednio  
do wymogów zużycia ściernego  
i udarności.

Montaż: mechaniczne  
mocowanie, konstrukcje  
samonośne.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 350 °C, w zależności  
od warunków zastosowania  
i kształtów.

Zalety: duża odporność na ściera- 
nie z zadawalającą odpornością na 
uderzenia lub duża odporność na 
uderzenia z zadawalającą ochroną 
przed ścieraniem, ekonomiczny w 
przypadku produkcji seryjnej  
elementów.

Wirniki turbin  

Mieszarki asfaltu są narażone na  
ogromne zużycie ścierne; bezpieczną 
ochronę zapewnia KALCAST

Zsuwnia spiralna w kopalni  
węgla kamiennego  
z wykładziną KALCAST

Opancerzenie przewodu pyłu węglowego  
z odlewem utwardzanym KALCAST

Pyłoprzewód węgla w elektrowni w południowo-wschodniej Azji Cyklon do czyszczenia skażonej  
ziemi chroniony KALCAST

KALCAST – TWARDE ODLEWY  
O RÓŻNYCH SKŁADACH STOPOWYCH
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KALMETALL

MATERIAŁ KALMETALL

NAPAWANIE TWARDYMI STOPAMI ZAPEWNIA  
WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I ZUŻYCIE

Pod określeniem KALMETALL 
kryją się różnego rodzaju  
stale napawane składające  
się z miękkiego podłoża  
i twardej napoiny.

Materiałem podłoża w  
‚zależności od zastosowania  
może być blacha ze stali  
standardowej lub specjalnej.

Warstwa napawana tworzy 
powłokę trudnościeralną.  
Składa się ona ze stopu  
C-Cr-Fe z pierwotnymi  
węglikami chromu.

Skutkuje to wysoką twardością 
warstwy napawanej, która  
w zależności od składu stopu 
wynosi do 820 HV.

Serwis spawalniczy

Kalenborn oferuje indywidualne 
napawanie różnych elementów 
konstrukcyjnych i części  
składowych. Mając  
(do dyspozycji KALMETALL),  
firma Kalenborn stała się  
specjalistą od regeneracji  
systemów mielących.

Blachy z warstwą  
napawaną

Kalenborn produkuje blachy  
w różnych gatunkach, różnej 
grubości i wielkości. Specjalne 
elementy konstrukcyjne mogą 
zostać wykonane zgodnie  
z życzeniem klienta.  
W przypadku konstrukcji samo-
nośnych osiąga się szczególnie 
niski ciężar i dużą efektywność 
ekonomiczną.

Stalowe napawane systemy  
składają się z miękkiego podłoża 
i twardej napoiny.

Montaż:  
poprzez napawanie lub  
przerób blach standardowych  
w konstrukcje.

Temperatura zastosowania:  
ok. 750 °C w zależności od  
warunków zastosowania  
i kształtów.

Zalety: duża odporność na  
ścieranie i uderzenia,  
możliwość optymalnego  
dopasowania do indywidual nych 
życzeń klienta.

Serwis spawalniczy Kalenbornu,  
regeneracja misy mielącej

Standardowe blachy  
napawane

Pyłoprzewód węgla 
z wykładziną 
KALMETALL

Ślimak transportowy  
chroniony KALMETALL 
 

Dla producenta stali w Afryce Północnej koło łopatkowe  
jako konstrukcja spawana KALMETALL na wymiar

Stożki w separatorze cementu z KALMETALL 
jako samonośna konstrukcja

Gorące sita  

Rurociąg wzmocniony z użyciem 
KALMETALL stosowany w  
systemie odpylającym, średnica 
wewnętrzna = 400 mm,  
grubość systemu: 8 + 5
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MATERIAŁ KALIMPACT

ZESPOLENIE MATERIAŁU TWARDEGO I GUMY 
CHRONIĄCE PRZED SILNYMI UDERZENIAMI I ZUŻYCIEM

Często zużycie ścierne jest  
zróżnicowane w różnych  
obszarach.  
W takich przypadkach proponuje 
się łączenie wykładzin z różnych 
materiałów oferowanych przez 
firmę Kalenborn.  
Wszystkie wykładane części 
osiągają prawie taką samą  
żywotność, co zapobiega zbyt 
wczesnej eliminacji jednej z nich, 
gdy inna część jest niepotrzebnie 
nadmiernie chroniona.

Kombinacja materiałów  
z programu ochrony przed 
zużyciem ściernym firmy 
Kalenborn: ABRESIST,  
KALCOR, KALOCER,  
 KALCRET lub KALMETALL.

ABRESIST

KALCOR / KALOCER

Podłoga z KALOCERU w mieszarce  
betonu, KALMETALL obrębie  
zasuwy wyładowczej

Kolana z wykładziną 
ABRESIST - KALOCER

 
 
Rozdzielacz z wykładziną 
ABRESIST - KALOCER 

WYKŁADZINY ŁĄCZONE

ZESPÓŁ MATERIAŁÓW : JEDNAKOWA ZYWOTNOŚĆ 
DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW INSTALACJI

Maty mozaikowe

■  niewielka energia uderzenia

■  Płaski kąt uderzenia

■  Odporne na ścieranie

■  Możliwość dopasowania do 
kształtów wypukłych i wklęsłych

■  Cienkie ściany

■  Możliwość łatwego docięcia

■  Możliwość klejenia

■  Redukujące hałas

Prostokąty

■  Średnia energia uderzenia

■  Płaski kąt uderzenia

■  Znakomita odporność na  
zużycie wskutek ścierania

■  Zamocowanie mechaniczne  
lub magnetycznee

■  Redukujące hałas

Kwadraty

■ Bardzo duża energia uderzenia

■  Ostry kąt uderzenia

■  Bardzo odporne na  
zużycie wskutek ścierania

■  Zamocowanie mechaniczne  
lub magnetyczne

■  Redukujące hałas

KALIMPACT KALOCER

KALIMPACT jako zespolenie 
materiału twardego i gumy 
stosowany jest w szczególności 
wtedy, gdy występuje wysokie 
obciążenie udarowe w połącze-
niu z wysoką abrazją. Ochrona 
przed zużyciem jest wulkanizo-
wana w gumie. 

W zależności od wymagań 
dotyczących wytrzymałości na 
ścieranie i uderzenia KALIMPACT 
składa się albo w topionego 
bazaltu ABRESIST, z ceramiki 
tlenkowej KALOCER lub blach 
napawanych KALMETALL. 

Do mechanicznego mocowania 
lub przyklejenia istnieją wa-
rianty z płytami stalowymi lub 
tkaniną jako nośnikami lub z 
zamocowanie magnetycznee.

Płyty

■  Bardzo duża energia uderzenia

■  Płaski i ostry kąt uderzenia

■  Odporne na ścieranie

■  Mocowanie mechaniczne

■  Redukujące hałas

KALIMPACT KALMETALL

Płyty

■  Niewielka energia uderzenia
■  Płaski kąt uderzenia 
■  Bardzo odporne na ścieranie 
■  Zamocowanie mechaniczne lub 

magnetyczne
■  Redukcja hałasu

KALIMPACT ABRESIST
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WYKŁADZINY KOMBINOWANE

OPTYMALNA OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM DZIĘKI KOMBINACJI 
RÓŻNYCH MATERIAŁÓW W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA 

 
Kolano do transportu odpadów z tworzywa sztucznego z wykładziną KALCAST

Cyklon odpylający piasku  
kwarcowego z wykładziną  
KALCOR - KALSICA 

Lej ośmiokątny z wykładziną KALOCER o grubości 50 mm  
oraz KALCAST o grubości 50 mm w części narażonej  
na uderzenia

Ochrona rampy koksu z KALCERAMU w miejscach,  
gdzie wymagany jest poślizg, odporność na ścieranie  
i duże obciążenia temperaturą, oraz KALCAST w obszarze 
obciążonym uderzeniami

Urządzenie do zmiany kierunku przepływu firmy  
Kalenborn z wykładziną ABRESIST - KALOCER

Ochrona udarowa po zewnętrznej stronie zgięcia:  
Materiał KALMETALL w połączeniu z materiałem KALOCER 
jako cegły do wykładania rur

Rura zawirowań cyklonu do sortowania 
w przemyśle cementowym wykonana 
jako połączenie KALCRET  i KALMETALL

Wykładzina KALOCER mieszarki bębnowej do betonu;  
łopatki mieszające wykonane z odlewu utwardzanego KALCAST 

Obudowa oddzielacza jako  
konstrukcja samonośna  
z KALMETALL, KALOCER  
w miejscach szczególnie  
narażonych na ścieranie

Rozdzielacz pyłu węglowego chroniony KALCOR  
i KALOCER w miejscach szczególnie narażonych na ścieranie
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Wykładzina matami mozaikowymi 
KALOCER w masie montażowej KALFIX

ADHEZYJNE MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA

MASA MONTAŻOWA KALFIX, KITY NA BAZIE  
ŻYWICY SYNTETYCZNEJ I ZAPRAWA CEMENTOWA

Wbudowanie i montaż

Warunkiem skutecznej ochrony 
przeciw zużyciu ściernemu jest 
fachowy montaż.

Wbudowanie i montaż wykładziny 
są uzależnione od rodzaju wykła-
dziny, temperatury i środowiska  
chemicznego oraz od tego, czy 
występuje poślizg lub uderzenie. 

ABRESIST, KALCOR, KALOCER  
i KALSICA są układane  
w normalnych przypadkach  
na zaprawie cementowej  
lub specjalnych kitach.

W przypadku wysokich temperatur 
należy wybrać dodatkowe  
zabezpieczenia w formie  
mechanicznych mocowań, gdy  
na przykład podłoże wykazuje inną 
termiczną rozszerzalność liniową 
niż zastosowana ochrona przed 
zużyciem ściernym.

W przypadku materiałów typu 
KALMETALL obowiązują specjalne 
systemy zabezpieczeń.

Kalenborn oferuje kompletny program sprawdzonych  
mas do układania typu KALFIX

Układanie na zaprawie cementowej

Zastosowanie przy wysokich 
temperatu- rach – do 1.200 °C

KALCOR, KALOCER i KALSICA są 
materiałami odpornymi na ścieranie, 
które mogą być także stosowane  
w wysokich tempera- turach.  
Różne mechaniczne mocowania,  
jak również specjal- ne cechy kon-
strukcyjne umożli- wiają ekonomicz-
ną ochronę przed zużyciem ściernym. 
Ponadto KALCRET, komponent 
twardych minerałów, może być 
zastosowany jako masa do nakłada-
nia lub zalewania w szalunkach.

Płytki z otworem

Płytki z otworem mocowane są najczę-
ściej na pionowych lub wiszących 
płaszczyznach stalowych przy pomocy 
wpuszczanych śrub, spawanych  
stożkowych tulejek lub bolców.

Płytka z dospawanym  
narożnikiem stalowym

To mechaniczne mocowanie 
umożliwia montaż na stali poprzez 
przyspawanie.

Płytki z wpustem

Metoda ta umożliwia  
mocowanie na stali poprzez  
przyspawanie.

≈
≈ 1.200 °C

Stalmateriał izolacyjny
ochrona trudnościeralnaKALCOR

MECHANICZNE MOCOWANIA  
I ZASTOSOWANIE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Mocowanie za pomocą kitów na bazie żywicy syntetycznej
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Łączenie przy pomocy kołnierza

Łączenie ze sobą rur odpornych na ścieranie lub rurociągów stalowych w zależności  
od potrzeby przeprowadza się za pomocą stałych lub luźnych kołnierzy.

Rury chronione przed ścieraniem 
połączone przy pomocy kołnierza 
stałego i luźnego.

Połączenie rury z wykładziną  
trudnościeralną z rurą stalową przy 
użyciu kołnierza stałego i luźnego.

Połączenie rury z wykładziną 
trudnościeralną z rurą stalową przy 
użyciu kołnierza pośredniego.

Łączenia z  
kompensatorami

W przypadku znacznych długości 
rurociągów w celu skompensowa-
nia zmiany długości stosuje się 
kompensatory z wykładziną 
odporną na ścieranie.

Kompensator w jednym z  
hydraulicznych przewodów popiołu

Uszczelnianie

Zalecane wymiary uszczelek  
zależą od typu zastosowanych 
połączeń kołnierzowych.

średnicy zewnętrznej =  średnica zewnętrzna 
kołnierz

średnica wewnętrzna =  średnica zewnętrzna 
rura stalowa

Zalecana minimalna grubość – 2 mm.  
W zależności od obciążenia można 
zastosować wszystkie tradycyjne 
materiały uszczelniające.

Wszystkie inne formy i rodzaje  
uszczelnień są możliwe.

Połączenie typu Kuplung

Rurociągi z wykładzinami trudnościeralnymi mogą  
być łączone przy pomocy dowolnych elementów łączących.

Łączenie spawaniem

W przypadkach zastosowań,  
w których należy unikać łączników  
i kołnierzy, można łączyć rury  
odporne na ścieranie poprzez ich 
spawanie.

Połączenie skręcane

W przypadku rurociągu  
usytuowanego pionowo i braku 
miejsca na kołnierze stosuje się 
połączenie skręcane.

Kompensatory osiowe

Kompensatory osiowe służą do 
wyrównania różnic w poziomie  
i długości.

ABRESIST rura z kołnierzem stałym ABRESIST rura ze stałym  
 luźnym kołnierzem

Kuplung z promieniowym zamknięciem siłowym Kuplung z osiowym zamknięciem siłowym

KOŁNIERZE I INNE ŁĄCZENIA
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Zalety:

■   średnica wewnętrzna 19 do 200 mm

■   maksymalna temperatura 110 °C

■   ciśnienie do 10 bar

■   zastosowanie rozgałęzień rurowych

■   zastosowanie jako tłumik drgań

■   zastosowanie jako kompensator

■   dobre w przypadku  
ciasnych przestrzeni

■   kompensacja komórek ważących

■   kołnierz gumowy:  
odporne na warunki atmosferyczne  
i długotrwałe EPDM

W przypadku KALFLEX chodzi o  
elastyczne kolana, które mogą być 
zainstalowane z kołnierzami.  
Rdzeniem systemu są odporne na 
zużycie płyty lub segmenty.

System zamknięty jest w gumowym  
płaszczu z wkładką z tkaniny, 
zapewniającym wystarczającą 
stabilność i szczelność. 

Płyty ceramiczne  
w kształcie rombów z 
materiałem KALOCER

Zapewniają z jednej strony bardzo 
dobrą ochronę przed zużyciem  
wskutek ścierania, a z drugiej 
umożliwiają ustawianie wąskich 
promieni i kątów zgięcia rury we 
wszystkich kierunkach. Średnica 
wewnętrzna sięga od 50 do 200 mm.

Segmenty z ceramiką  
tlenkową KALOCER

W przypadku największych wymo-
gów wobec zużycia wskutek ślizgania 
segmenty mogą zostać wykonane z 
ceramiki tlenku. Średnica wewnętrzna 
sięga od 50 do 125 mm. W przypadku  
rozwiązania KALOCER wiązki i 
kołnierze ze względów statycznych  
są wykonane z żeliwa utwardzanego 
lub ze stali.

Segmenty z żeliwem  
utwardzanym KALCAST

Odporne na zużycie segmenty  
KALCAST wykonane są z żeliwa  
utwardzanego. KALCAST  
zapewnia odporność na  
zużycie wskutek uderzeń  
i ślizgania. Średnice  
sięgają od 19 do  
200 mm.

SYSTEMY WĘŻY  KALFLEX

ODPORNE ZA ZUŻYCIE I GIĘTKIE  
SYSTEMY WĘŻY

KALFLEX jako część  
rozgałęzienia rur

KALFLEX zastosowany  
jako elastyczne kolano

rombowe rozmieszczenie  
płyt ceramicznych zapewnia  
bardzo mały promień zgięcia

KALDETECT Wizualne

W trudnościeralnej wykładzinie  
ceramicznej są zintegrowane na 
różnych wysokościach kształtki  
KALOCER .

Wraz ze zwiększającym się zużyciem 
kształtki te stają się widoczne i dają 
obraz pozostałej grubości zużycia  
oraz stanu wykładziny ochronnej.

Wizualny nadzór zużycia nadaje  
się do pojedynczych części lub całej 
instalacji.

Kalenborn posiada w swoim  
programie systemy, które sygnalizują 
ewentualne zużycie ścierne  
wykładziny ochronnej i tym samym 
informują użytkownika, żeby  
zareagował na czas. Dotyczy to np. 
pneumatycznych przewodów 
zasilających w przypadkach,  
kiedy należy koniecznie uniknąć 
wypływu trujących lub szkodliwych 
dla środowiska substancji. KALDETECT w jednej z  

niemieckich spalarni śmieci

NADZOROWANIE ZUŻYCIA KALDETECT

UKŁADY ELEKTRYCZNE, MECHANICZNE,  
PNEUMATYCZNE I WIZUALNE

KALDETECT Elektryczne

Wykładzina ochronna przed 
ścieraniem wyposażona jest po 
zewnętrznej stronie w przewód 
niskiego napięcia. Gdy warstwa 
ochronna wewnątrz rury zostanie  
przetarta w którymkolwiek  
miejscu, to przewód pomiarowy 
zostanie przerwany.

Wskutek tego zostanie  
uruchomiony alarm i w połączeniu 
z odpowiednią technologią analizy 
sygnałów zostanie wskazany ten 
element rury, który został  
uszkodzony lub który może  
spowodować automatyczne  
wyłączenie się urządzenia.

KALDETECT Pneumatyczne 

Stalowa rura nośna jest wykonana  
z podwójnymi ściankami.

Stosowany jest poprzez zmianę 
poziomu ciśnienia w przestrzeniach 
pomiędzy obiema rurami, podob-  
nie jak przy elektrycznym nadzorze 
ścierania lub automatycznym  
wyłączaniu urządzenia.

Także ten system nadaje się do 
zastosowania w poszczególnych 
częściach lub całych urządzeniach.

KALDETECT Mechaniczne

W rurze stalowej i wykładzinie 
trudnościeralnej zainstalowany  
jest specjalny kołek pomiarowy.  
Długość wkręconego kołka daje 
pogląd o zużyciu wykładziny. 
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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 wod-
nego w dużych temperaturach.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 350 °C

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

  ABRESIST bazalt topiony 

Metalowa ochrona przed zużyciem o wspaniałej 
odporności na uderzenia i zużycie na dużych 
powierzchniach. Napawane systemy stalowe 
składające się z wytrzymałego korpusu  
i napawania twardymi stopami - np. do obudów 
wentylatorów, cyklonów i odsiewaczy, wykładzin 
mieszalników, elementów rurociągów, sit,  
koryt i rynien transportowych.

Montaż:  
W razie potrzeby możliwe  
są kombinacje samonośne.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 750 °C.

Zalety:  
W zależności od stopu, wysoka 
odporność na ścieranie, wysoka 
udarność lub odporność na wysoką 
temperaturę, niewielka masa i wysoka 
opłacalność konstrukcji samonośnych.

  KALMETALL napawanie twardymi stopami 

Montaż:   
Produkowane na miarę kształtki 
do mocowania mechanicznego 
lub układania w zaprawie lub 
klejach.

Temperatura zastosowania:  
do 350 °C.

Zalety:   
Optymalnie dopasowany materiał 
ścieralny, zapewniający również 
wysoką odporność na uderzenia,  
korzystny cenowo w przypadku  
produkcji seryjnych części  
konstrukcyjnych.

W przypadku metalowego materiału KALCAST 
składniki stopów takie jak chrom i węgiel 
zapewniają szczególną twardość i odporność na 
ścieranie. Mangan zapewnia szczególną ochronę 
udarową. Typowymi obszarami zastosowań są np. 
wloty zasobników, rampy koksowe, przenośniki 
ślimakowe w granulacji żużla, mieszarki asfaltu i 
betoniarki oraz kruszarki, wałki i talerze mielące 
młyna pionowego jak również przewody pyłu 
węglowego elektrowni.

  KALCAST żeliwo utwardzane

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

Montaż:  
poprzez nanoszenie,  
odlewanie w szalunkach  
lub natryskiwanie.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 1.200 °C.

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

  KALCRET komponent twardy

Wysoce odporny na zużycie wiązany  
epoksydowo komponent twardy, szybki,  
efektywny i o krótkim czasie utwardzania,  
do napraw i wykładania części instalacji.

Montaż: 
poprzez nanoszenie.

Temperatura zastosowania: 
do 150 °C.

Zalety: 
wysoka odporność na zużycie, 
możliwość zastosowania w warunkach 
oddziaływań chemicznych, proste i 
bezfugowe wykładanie powierzchni 
ciężkich geometrycznie.

  KALPOXY komponent twardy 

Bardzo wydajne tworzywo sztuczne na bazie 
polimocznika zapewnia dobrą ochronę przed 
zużyciem dużych powierzchni, do szybkiego, 
bezfugowego wykładania części instalacji i 
rurociągów o niewielkiej grubości, np. do 
zasobników węgla, rudy i piasku oraz do 
wykładzin silosów i zbiorników, zsuwni i 
zsypów oraz rur i kolan rurowych.

Montaż:   
Nanoszenie metodą natryskową 
w technologii natryskowej i 
instalacji do powlekania rur 
firmy Kalenborn. 

Temperatura zastosowania:  
do ok. 130 °C.

Zalety:   
wysoka odporność na ścieranie i  
uderzenia, bezfugowe, od grubości 
warstwy wynoszącej 2 mm, szybka 
gotowość eksploatacyjna, odporne  
na korozję, chemikalia i kwasy.

  KALEA bardzo wydajne tworzywo sztuczne

Techniczne tworzywo sztuczne wspierające 
poślizg i zapewniające bezkorozyjną ochronę 
przed zużyciem – np. do zasobników, zsypów, 
koryt lub podobnych instalacji służących  
do magazynowania i transportu produktów 
sypkich.

Montaż:  
Mocowanie mechaniczne  
za pomocą różnego rodzaju 
połączeń śrubowych, kołkami  
i specjalnymi trzpieniami  
przyspawanymi ze specjalnymi 
nakrętkami.

Temperatura zastosowania: 
do 100 °C.

Zalety:  
bardzo dobre wspieranie poślizgu 
przy dużej odporności na korozję, 
wspaniała gładkość powierzchni i  
niewielka masa.

  KALEN termoplastyczne tworzywo sztuczne 

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

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.

Temperatura zastosowania: 
do ok. 1.200 °C.

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

  KALCOR korund cyrkonu

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  
epoksydowej KALFIX lub  
wulkanizowane. Możliwe  
jest także zamocowanie  
mechaniczne.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 1.200 °C.

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

  KALOCER Ceramika z tlenkiem aluminium 

Materiał ceramiczny o szczególnej odporności  
na ścieranie pod wpływem ciepła. W różnych 
jakościach do części instalacji wystawionych na 
ekstremalne zużycie w wysokich temperaturach 
lub zmiennych temperaturach. Typowymi zasto-
sowaniami są: rozdzielacze pyłu węglowego, 
wykładziny cyklonów, rampy koksowe. Dokładnie 
dopasowane elementy gotowe, również do 
złożonych geometrii, są stosowane jako wkłady 
zużywalne w pompach, wentylatorach lub 
hydrocyklonach.

Montaż:  
W klejach na bazie żywicy  
syntetycznej lub mineralnej lub 
w kitach odpornych na ciepło i 
kwasy. Możliwe jest również 
mocowanie mechaniczne.

Temperatura zastosowania:   
do ok. 1.500 °C.

Zalety: 
Wysoce do ekstremalnie odporna na 
ścieranie, bardzo odporna w przypadku 
szoków termicznych i możliwa do  
wyprodukowania w wąskich tolerancjach 
wymiarowych.

  KALSICA Ceramika z węglika krzemu 

Materiał ceramiczny do ochrony części 
instalacji przed umiarkowanym zużyciem 
ściernym i problemami z zapiekaniem w 
wyższych temperaturach - np. dla zbiorników 
węgla, zsypów i rynien w koksowniach, 
zsypów w instalacjach przeładunku worków 
w cementowniach, jak również dla cyklonów, 
separatorów i odsiewaczy.

Montaż:  
Docięte na miarę płyty w  
zaprawie cementowej lub  
zaprawie tworzywa  
sztucznego KALFIX.

Temperatura zastosowania:  
do ok. 1.000 °C.

Zalety:   
Ceramika twarda o średniej odporności  
na zużycie i dobrej odporności termicznej, 
gładka powierzchnia zapewnia dobre 
właściwości poślizgowe.

  KALCERAM Ceramika twarda 

PRZEGLĄD MATERIAŁÓW 

RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW Z WŁASNEJ  
PRODUKCJI SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANIA

Materiały metalowe

Komponenty

Techniczne tworzywa sztuczne

Materiały ceramiczne

Materiały mineralne
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