
ZIELONE RURY I KOLANA RUROWE
Regenerowalne, zdatne do recyclingu, trwałe
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ZIELONE RURY Z WYMIENIALNĄ 
WYKŁADZINĄ CHRONIĄCĄ PRZED ZUŻYCIEM

Zielone rury i kolana rurowe posiadają odporną na zużycie 
wykładzinę, która po zakończeniu okresu eksploatacji może zostać 
zdemontowana i poddana recyklingowi. 
Specjalny sposób mocowania wykładziny chroniącej przed 
zużyciem umożliwia demontaż starej wykładziny bez niszczenia 
stalowego płaszcza. Następnie następuje ponowne wyłożenie 
dotychczasowych rur stalowych nowymi walcami materiałowymi. 

Zastosowany proces umożliwia taką samą żywotność wykładziny 
jak konwencjonalnie wyłożone rury i kolana rurowe.  

W przypadku materiałów takich jak topiony bazalt i ceramika 
� rma Kalenborn stawia na naturalne materiały regenerowalne. 
Po usunięciu zużytej wykładziny materiały są poddawane 
recyklingowi i wracają do procesu produkcji nowych materiałów 
odpornych na zużycie.            

Rury stalowe lub żeliwne z hydraulicznym i pneumatycznym 
przesyłem ulegają zużyciu na skutek działania materiałów 
ściernych takich jak popiół, piasek, pył spiekowy. 

Wykładzina z materiałów odpornych na ścieranie zwiększa 
żywotność i zmniejsza koszty konserwacji.

ZIELONY PROGRAM

ODPORNE NA ZUŻYCIE ZIELONE RURY: TRWAŁE I TANIE

KALDETECT - MĄDRY SYSTEM 
MONITOROWANIA OCHRONY PRZED 
ZUŻYCIEM CHRONI

KALDETECT elektryczny to dobry warunek do bezproblemowej 
wymiany wykładziny chroniącej przed zużyciem w przypadku 
zielonych rur. 
Z odpowiednim wyprzedzeniem informuje operatora o zużyciu wykładziny 
ochronnej i zapobiega uszkodzeniom rur stalowych oraz ewentualnym 
szkodom dla środowiska. Wykładzina chroniąca przed zużyciem jest 
wyposażona w przewód pomiarowy niskiego napięcia. Jeśli wykładzina 
wewnątrz rury jest w jakimkolwiek miejscu zużyta wskutek ścierania, 
przewód pomiarowy zostaje przerwany, a uszkodzony odcinek rury jest 
wskazywany za pomocą odpowiedniej technologii analitycznej. 

Zostaje uruchomiony alarm i może nastąpić automatyczne wyłączenie 
systemu. KALDETECT elektryczny jest systemem pomiarowym z 
certy� kacją CE przez TÜV. Spełnia podstawowe wymagania 
bezpieczeństwa i posiada stopień ochrony IP 66 (pyłoszczelność i 
ochrona przed silnym strumieniem wody).

Zielone rury i kolana rurowe 
dostępne są również w 
następujących wariantach produktowych:

   ABRESIST rury i kolana rurowe ZIELONE
 Topiony bazalt

    KALCOR rury i kolana rurowe ZIELONE
 Korund cyrkonu

    KALOCER rury i kolana rurowe ZIELONE
 Ceramika tlenku aluminium

Zwrot zużytych rur i kolan rurowych do � rmy Kalenborn 
eliminuje koszty ich utylizacji, nie powstają też koszty produkcji 
nowych rur stalowych. Przedsiębiorstwa zmniejszają swoją 
emisję CO2 do środowiska.

SKUTECZNA OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM 
Z REGENEROWALNYCH MATERIAŁÓW

La protection contre l‘usure se présente sous la forme de cylindres.
Le procédé utilisé n‘a aucune in� uence par rapport aux tuyaux conventionnels
sur la durée de vie des tubes et coudes résistants à l‘usure.
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następujących wariantach produktowych:

ZIELONE

ZIELONE

    KALOCER rury i kolana rurowe ZIELONE

La protection contre l‘usure se présente sous la forme de cylindres.
Le procédé utilisé n‘a aucune in� uence par rapport aux tuyaux conventionnels
sur la durée de vie des tubes et coudes résistants à l‘usure.

odpornych na zużycie.            

Płaszcz stalowy

Dobry przepływ dzięki
gładkiej powierzchni

Masa wypełniająca

Schematyczne przedstawienie elementów rur z 
wykładziną trudnościeralną

Wykladzina 
trudnościeralną

Prosty montaż przez
zastosowanie  polączeń

kołnierzowych




