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RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE

Można w pewnym stopniu wpływać na zużycie prowadząc odpowiednio trasy rurociągów, 
dobierając prędkość i średnicę przepływu. W większości przypadków idzie to jednak w parze z 
jednoczesnym pogorszeniem wydajności lub też nie daje się zrealizować ze względu na ogra-
niczenia spowodowane przebiegiem instalacji. Aby uzyskać dobre wyniki pod względem 
kon� guracji instalacji, wydajności oraz żywotności, można wyłożyć rurociągi i kolana materi-
ałami odpornymi na zużycie.
Rurociągi hydrotransportu powinny być chronione przed zużyciem na całej swojej długo-
ści. W przypadku pneumatycznych instalacji największe zużycie występuje w kolanach i 
zwężkach. Dlatego stosowane są tam odporne na zużycie rury z wykładziną trudnościeralną. 
Prawidłowa ochrona przed zużyciem składa się często z kombinacji materiałów 
trudnościeralnych, zapewniających nieprzerwany proces produkcyjny. Rury, kolana lub 
kształtki są wykładane i chronione przed zużyciem za pomocą twardych, elastycznych lub 
nakładanych natryskowo materiałów, którymi dysponuje � rma Kalenborn.
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SYSTEME RUROWE ODPORNE NA ZUŻYCIE 

Promień kolana ma bardzo duży wpływ na stopień 

zużycia ściernego.

Rurociągi do transportu hydraulicznego i pneu-
matycznego najczęściej przeznaczone są do 
pracy w bardzo trudnych warunkach. Transport 
materiałów abrazyjnych, takich jak np. popiół, 
żużel, piasek czy pył spiekowy prowadzi do skra-
jnie intensywnego, negatywnego oddziaływania 
na rurociągi. Nawet grubościenne rury stalowe 
lub odlewane ulegają zużyciu w krótkim czasie. 
Szczególne zużycie występuje na łukach i związane 
jest ze zjawiskiem turbulencji. Żywotność kolan w 
stosunku do odcinków prostych rurociągów jest 
zdecydowanie mniejsza.

Schematyczne przedstawienie
elementów rur z wykładziną 
trudnościeralną

Wykładzina 
trudnościeralna

Prosty montaż przez 
zastosowanie 

połączeń kołnierzowych

Dobry 
przeplyw dzięki

gładkiej powierzchni

Masa wypełniająca

Płaszcz stalowy

Spis treści

Rurociągi odporne na zużycie

PROGRAM STANDARDOWY 
według norm dot. rur

ABRESIST rury i kolana
Topiony bazalt

KALCOR rury i kolana 

KALOCER rury i kolana 

KALMETALL rury i kolana 
Napawanie twardymi stopami metalu

WYKŁADZINA ŁĄCZONA

KALBEND
Wymienne kolana

KALFLEX
Systemy przewodów giętkich

KSZTAŁTKI 
Kolanka, kształtki T, Y i czwórniki

POŁĄCZENIA RUROWE
Kołnierze, złącza

KALDETECT
Monitorowanie zużycia
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RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE

PROGRAM STANDARDOWY
WEDŁUG NORM DOT. RUR 
Standardowy program produkcji rurociągów z wykładzinami trudnościeralnymi ABRESIST, KALOCER, 
KALCOR przedstawia poniższa tabela.
Istnieje możliwość produkcji rurociągów niestandardowych zarówno w zakresie średnic, promieni i kątów 
zgodnie z wymaganiami Klientów. 

• Rodzaj transportowanego materiału
• Ciśnienie
• Prędkość przepływu
• Średnica przepływu
• Temperature

Firma Kalenborn produkuje rurociągi z wykładzinami 
trudnościeralnymi wg DIN EN ISO 1127, ASME-BPE1997 oraz na 
podstawie normy wewnętrznej Rd6a.
Przy doborze wykładziny trudnościeralnej należy uwzględnić 
następujące parametry:

Firma Kalenborn oferuje 
standardowo rurociągi odporne 
na zużycie o średnicach 
dostosowanych do standar-
dowych średnic rur stalowych:
• ABRESIST rury i kolana  Topiony bazalt

• KALCOR rury i kolana Tlenek cyrkonu

• KALOCER rury i kolana  Tlenek aluminium

Montaż wykładziny bazaltowej

Norma zgodna z ASME

Norma zgodna z DIN EN ISO

Zalety:
• Długa żywotność

• Eksploatacja niewymagająca konwersacji

• Brak przerw w eksploatacji

• Brak przestojów w produkcji

• Lekka konstrukcja zapewniająca niższe koszty transportu i 
wykładania

• Zwiększona energooszczędność w eksploatacji dzięki gładkiej 
wykładzinie materiałowej oraz bardzo dobrym właściwościom 
poślizgowym, brak utraty ciśnienia i zatorów

• Brak niekorzystnego wpływu na transportowany materiał 
wskutek tarcia, domieszek lub korozji

• Możliwość stosowania w przemyśle spożywczym 

• Rurociągi Kalenborn są odporne na działanie UV i kwasów, tzn. 
nadają się do zastosowań w warunkach silnych oddziaływań 
chemicznych

POBIERZ TUTAJ

PROGRAM STANDARDOWY
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Standardowa 
norma 
zakładowa  
Rd6a

Norma 
KALMETALL W 
(rury napawane)

Standardowe 
kon� guracje 
kolan 

Topiony bazalt ABRESIST znakomicie sprawdza się jako wykładzina ochronna w 
prostych elementach rurociągów i kolanach. Zarówno w pneumatycznych 

jak i hydraulicznych przewodach transportowych zużycie zostaje znacząco 
zmniejszone dzięki zastosowaniu wykładziny ABRESIST. 

Rury i kolana ABRESIST po krótkim okresie eksploatacji wykazują 
niezwykle gładką powierzchnię i dzięki temu zapobiegają zatorom 

spowodowanym przez wilgotne materiały. Ze względu na dużą 
odporność na korozję materiału ABRESIST, rury i kolana pozost-
ają obojętne na agresywne środowisko w przypadku dłuższych 
przestojów. 
Alternatywnie zamiast kompletnych rurociągów ABRESIST w 
zależności od zastosowania i transportowanych materiałów 
można chronić tylko szczególnie narażone na zużycie części 
lub zastosować kombinację materiałów odpornych na zużycie.

ABRESIST RURY I KOLANA 
Topiony bazalt

Rury ABRESIST o średnicy powyżej 610 mm

Rurociągi o średnicy powyżej 610 mm � rma Kalenborn wykłada pojedynczymi 
segmentami topionego bazaltu. Grubość materiału uzależniona jest od tego, jak 
trudne są warunki eksploatacyjne. Trójniki, przejścia z przekroju okrągłego na 
prostokątny lub rurociągi o innych geometrycznie skomplikowanych kształtach 
wykonywane są z kształtek bazaltowych dopasowanych do pro� lu elementu.

Rury o dużych średnicach i skomplikowanym kształcie wyłożone topionym bazaltem 
( ABRESIST) 

Rury i kolana ABRESIST chronią przed zużyciem ściernym i korozją

Zalety:
• Możliwość stosowania w 

temperaturach do maks. 350 °C

• Wysoka odporność na zużycie 
ścierne

• Trwale gładka powierzchnia

• Odporność na korozję

• Odporność chemiczna na działanie 
kwasów, zasad i soli

• Doskonały stosunek ceny do 
żywotności ( czasu eksploatacji)

ABRESIST RURY I KOLANA
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KALCOR RURY I KOLANA 
Tlenek cyrkonu

Rurociągi z wykładziną KALCOR są ekstremalnie odporne na ścieranie i temperaturę do 
+ 750 °C, jak również wykazują dobrą odporność na nagłe zmiany temperatury. Cylindry z 
Kalcoru wykonywane są metodą odlewania. Firma Kalenborn produkuje kolana z kształtek 
o przekroju asymetrycznym .

Połączenie rur i kolan z wykładziną KALCOR do  istniejących 
przewodów odbywa się  przez połączenia kołnierzowe.

Zalety:
• Możliwość stosowania w temperaturach do maks. + 750 °C

• Duża twardość, odporność na ścieranie

• Odporność na nagłe zmiany temperatury 

• Odporność na korozję

RURY I KOLANA 
KALOCER
Tlenek glinu

Rury i kolana z wykładziną KALOCER ( tlenek glinu) stosowane są w przypadku 
ekstremalnego zużycia ściernego. Rurociągi z wykładziną Kalocer wykazują dużą odpor-
ność na korozję. Trwale gładkie powierzchnie wspomagają przepływ i zapobiegają zatorom 
spowodowanym przez wilgotne materiały. Ze względu na odporność na korozję rury 
i kolana rurowe KALOCER pozostają również w przypadku dłuższych przestojów stale 
gotowe do eksploatacji. 

W zależności od obciążenia, kształtu i średnicy � rma 
Kalenborn produkuje rury i kolana KALOCER z 
wykorzystaniem elementów rurowych lub specjalnie 
dopasowanych kształtek.

Kolana do transportu pyłu węglowego KALCOR i króćcami do 
przyspawania.

Asymetryczny przekrój rury 
KALCOR 

Zalety:
• Możliwość stosowania w temperaturach 

do. + 400 °C

• Wysoka odporność na zużycie

• Trwale gładka powierzchnia

• Odporność na korozję

Rury i kolana KALOCER do transportu
 pneumatycznego tlenku cynku (ZnO) .

Rurociągi z wykładziną Kalocer do transportu 
pneumatycznego paliwa alternatywnego. 

KALCOR RURY I KOLANA RURY I KOLANA KALOCER
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RURY I KOLANA KALMETALL
Napawanie twardymi stopami metalu

W przypadku instalacji pneumatycznych i hydraulicznych, jak również 
odsysaczy pyłu dochodzi do znacznego zużycia części przewodów 
rurowych lub kanałów. Wykonanie tych elementów z materiału 
KALMETALL znacznie wydłuża żywotność. Pod oznaczeniem KALME-
TALL są do dyspozycji różne, napawane systemy stalowe składające się z 
wytrzymałej podstawy i twardej warstwy napawanej. 

Napawanie twardymi stopami metalu tworzy warstwę odporną na 
ścieranie. Składa się ona z systemu C Cr Fe z pierwotnymi węglikami 
chromu. Dzięki temu zapewniona zostaje duża twardość warstwy 
napawanej, wynosząca w zależności od składu stopu do 820 HV. Standardowe 
grubości warstwy napawanej wynoszą 3 – 4 mm. Grubości specjalne 
powyżej 4 mm do maks. 18 mm są możliwe do wykonania na zamówienie.

WYKŁADZINA 
ŁĄCZONA
Optymalna wykładzina chroniąca przed 
zużyciem do rur lub kolan może składać się 
również z kombinacji różnych materiałów. Firma 
Kalenborn oferuje rury i kolana specjalne, 
których wykładzina dostosowana jest do 
różnych obciążeń, jak na przykładzie zakładu 
recyklingu biologicznych substancji stałych. 
Przebiegają w niej rurociągi pomiędzy suszar-
nią, w której biologiczne substancje stałe uwal-
niają się w temperaturze ok. 100° C lub wyższej, a 
� ltrem workowym, w którym materiał jest 
schładzany i oddzielany. 

Częścią kompletnego rurociągu zaprojek-
towanego przez producenta oryginalnego 
wyposażenia jest około 65 m² rurociągów 
o średnicy 127 mm (5 cali) zainstalowanych 
przez � rmę Kalenborn.  W celu zapewnienia 
optymalnej ochrony przed zużyciem, � rma 
Kalenborn wyłożyła proste części przewodów 
topionym bazaltem ABRESIST, kolana grubą na 
25 mm warstwą ceramiki KALOCER z betonem 
trudnościeralnym KALCRET.          
         

Automatyczna spawarka do 
wewnętrznego napawania rury

Połączenie spawane z elementem rury

Rury i kolana specjalne Kalenborn do zakładu recyklingu biologicznych substancji 
stałych: proste rury ABRESIST oraz kolana wyłożone materiałami KALOCER i KALCRET

Kolana Kalenborn do niszczarki odpadów z tworzyw sztucznych: 
Kombinacja żeliwa utwardzanego KALCAST i komponentu twardego 
KALCRET

Kolana Kalenborn z kombinacją napawania utwardzającego 
KALMETALL po zewnętrznej stronie zgięcia oraz ceramiki KALOCER 
po stronach wewnętrznych, wykonanej w postaci Pipe Brike

Zalety:
• Napawanie wewnątrz lub na zewnątrz

• Równomierne bezspoinowe i bezstykowe napawanie 
utwardzające

• Duża odporność na zużycie wskutek uderzeń i 
ścierania (w zależności od stopu) 

• Duża odporność na zmiany temperatur

• Niewielka masa i łatwe spajanie

• Możliwość szybkiej wymiany zużytych rur

• Możliwość wykonania konstrukcji samonośnych co 
powoduje zmniejszenie kosztów zabezpieczenia 
przed zużyciem ściernym  

RURY I KOLANA KALMETALL WYKŁADZINA ŁĄCZONA

Napawane materiałem KALMETALL kolana eksploatowane 
w układzie odpylającym, średnica wewnętrzna 400 mm, 
grubość systemu 8 + 5 mm.
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RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIEKALCOR RURY I KOLANA RUROWE

KALBEND
wymienne kolana

Kalbend to odporne na zużycie i wymienne kolano. 
W przypadku pneumatycznych instalacji transportowych 
materiałów sypkich, m.in. piasku kwarcowego, torkretu, 
piasku odlewniczego lub pyłu stalowniczego, największe 
zużycie ścierne występuje na promieniu zewnętrznym kolan. 

Z tego powodu � rma Kalenborn opracowała odporne na 
zużycie i wymienne kolano KALBEND. W przypadku zużycia 
zewnętrzna część kolana podlegająca największemu zużyciu 
może zostać wymieniona na nową.                             

RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE

KALFLEX 
systemy przewodów giętkich

KALFLEX to elastyczne kolana, które można 
prosto zainstalować za pomocą kołnierzy. 
Rdzeniem systemu są odporne na zużycie 
segmenty ceramiczne lub z żeliwa utwardzanego, 
wsuwane jedno w drugie i elastycznie przesuwające się.
System jest zamknięty w gumowym płaszczu z wkładką z tkaniny, 
zapewniającym wystarczającą stabilność i szczelność. 

KALFLEX z rombową 
ceramiką KALOCER

Powłoka zewnętrzna węży KALFLEX wykonana jest 
z gumy. Wewnętrzna wkładka z tkaniny ze stalową 
spiralą powoduje, że przewód giętki jest stabilny.  
Na powierzchni wewnętrznej węży w procesie wul-
kanizacji umieszczono rombowe płytki ceramiczne 
z tworzywa KALOCER. Zapewnia to z jednej strony 
bardzo dobrą ochronę przed zużyciem ściernym, 
a z drugiej umożliwia ustawianie małych promieni 
i kątów zgięcia przewodu giętkiego we wszystkich 
kierunkach. Średnica wewnętrzna sięga od 50 do 
200 mm.

KALFLEX z segmentami z ceramiki 
KALOCER

W przypadku najwyższych wymogów w zakresie zużycia ściernego, 
segmenty mogą zostać wykonane z ceramiki KALOCER. Średnica 
wewnętrzna wynosi od 50 do 125 mm. W przypadku rozwiązania 
KALOCER wiązki i kołnierze, ze względów statycznych są wykonane 
z żeliwa utwardzanego lub ze stali.

KALFLEX z segmentami 
z żeliwa utwardzanego 
KALCAST

Odporne na zużycie segmenty 
KALCAST wykonane są z żeliwa 
utwardzanego, zapewniającego 
odporność na zużycie wskutek 
uderzeń. Rozwiązanie można 
zastosować do średnice od 
19 do 200 mm.

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

• Kołnierz gumowy: odporne na warunki 
atmosferyczne i długotrwałe EPDM

System przewodów giętkich KALFLEX 
jako część rozgałęzienia rurowego w 
USA

Rombowe rozmieszczenie płytek ceramicznych 
zapewnia bardzo mały promień zgięcia

Zalety:
• Wymienny element  

• Zwiększona grubość w stre� e zużycia

• Długa żywotność 

• Dostępne wersje 45° i 90°

• Możliwość stosowania dla ciśnienia do 5 bar

•  Twardość Brinella 500 - 600

Zastosowanie:
• Przemysł stalowy, cementowy, 

kamieniarski i górniczy

• Przemysł ceramiczny, szklarski

• Przemysł chemiczny, spożywczy

• Odlewnictwo

RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE

Wąż transportowy KALFLEX do odprowadzania pyłu w przemyśle 
stalowym

RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE
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KALDETECT w niemieckiej instalacji spalania odpadów

RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIEKALCOR RURY I KOLANA RUROWE

Kołnierze, złącza
Połączenia kołnierzowe

Połączenie odpornych na zużycie rur ze sobą 
lub z rurociągami stalowymi następuje w 
zależności od potrzeby za pomocą stałych lub 
luźnych kołnierzy.
Chronione przed zużyciem rury można 
ze sobą, jeśli przynajmniej jedna strona jest 
wyposażona w pierścień i luźny kołnierz.
Połączenie rurociągu stalowego z rurociągiem 
z wykładziną trudnościeralną realizowane jest 
za pomocą przeciwkołnierza.
Jeśli do rur, pomp itd. o niestandardowych 
wymiarach ma zostać podłączona wyłożona 
rura, połączenie może być zrealizowane za 
pomocą kołnierza pośredniego.

POŁĄCZENIA RUROWE
Uszczelki

Zalecane wymiary uszczelek w przypadku 
elementów rur wynikają z:
średnicy zewnętrznej = średnica zewnętrzna 
pierścienia
średnicy wewnętrznej = średnica 
zewnętrzna stalowej rury
Zalecana minimalna grubość: 2 mm. W 
zależności od obciążenia można stosować 
wszystkie standardowe materiały 
uszczelniające.

Rura ABRESIST ze stałym kołnierzem
Rura ABRESIST ze stałym 
pierścieniem i luźnym kołnierzem

KSZTAŁTKI 
Kolanka, kształtki T, Y i czwórniki   
Odporne na zużycie kształtki 

Oprócz chronionych przed zużyciem rur, � rma Kalenborn produkuje również pasujące kształtki o 
różnych geometriach: od kolan, przez kształtki T i Y oraz czwórniki.

Odporne na zużycie kształtki o różnych geometriach

Kompensator- transport hydrauliczny popiołu

Kompensatory

W przypadku znacznych długości rurociągów w celu skompensowania zmiany 
długości stosuje się kompensatory z wykładzinami trudnościeralnymi.

Złącza

Chronione przed zużyciem rurociągi mogą 
być łączone przy użyciu wszystkich 
znanych elementów łączących.

Złącze z zaciskiem promieniowym
Złącze z zaciskiem osiowym

KALDETECT
Monitorowanie zużycia

Na potrzeby newralgicznych punktów instalacji, Kalenborn posiada w swoim asortymencie systemy monitoringu, które 
wskazują stopień zużycia wykładziny ochronnej i odpowiednio wcześniej dostarczają użytkownikowi informacje potrzebne 
do podjęcia stosownych działań. Dotyczy to na przykład pneumatycznych przewodów tłocznych substancji toksycznych lub 
szkodliwych dla środowiska.

KALDETECT zabezpieczenie elektryczne 

Wykładzina chroniąca przed zużyciem wyposażona jest po 
stronie zewnętrznej w przewód do pomiaru niskiego napięcia. Jeśli 
warstwa chroniąca przed zużyciem wewnątrz rury zostanie w którymkol-
wiek miejscu przetarta wskutek abrazji, przewód pomiarowy zostanie 
przerwany. Skutkuje to uruchomieniem alarmu lub automatycznym 
wyłączeniem instalacji. Monitorowanie zużycia jest dostępne dla 
wszystkich materiałów oraz wykładzin łączonych.

KALDETECT zabezpieczenie 
mechaniczne
W rurze stalowej i wykładzinie 
trudnościeralnej zainstalowany jest 
specjalny trzpień pomiarowy.
Długość wkręconego trzpienia daje pogląd 
o zużyciu wykładziny.

RUROCIĄGI ODPORNE NA ZUŻYCIE
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www.kalenborn.com




