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Sistemas de tubulação resistentes ao desgaste

LINHA PADRÃO 
de acordo com as normas de tubulação

Tubos e curvas ABRESIST
basalto fundido

Tubos e curvas KALCOR 
zircônio corundum

Tubos e curvas KALOCER
cerâmica de alta alumina

Tubos e curvas KALMETALL 
solda dura por deposição

REVESTIMENTO COMBINADO

KALBEND
curvas de tubo substituíveis

KALFLEX
sistemas de mangueiras

COMPONENTES DE TUBULAÇÃO
curvas de de�exão, peças em T e Y e peças em cruz

CONEXÕES TUBULARES
�anges, acoplamentos, conexões roscadas e de solda 

KALDETECT
monitoramento de desgaste



SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

É verdade que o desgaste pode ser in� uenciado, dentro de certas limitações, pela forma 
de instalação dos tubos, velocidade e ritmo de transporte, bem como dimensionamento 
da tubulação. Todavia, na maioria dos casos, isso resulta em piora do desempenho de 
transporte ou não é possível devido às limitações de instalação da tubulação causadas 
pelas condições de espaço. Para, mesmo assim, obter-se bons resultados em termos de 
dimensionamento do sistema, desempenho de transporte e vida útil, o revestimento dos 
tubos e curvas de tubo com materiais resistentes ao desgaste é uma excelente opção. 
As tubulações hidráulicas devem possuir proteção antidesgaste ao longo de todo o seu 
comprimento. A experiência mostra que a maior parte do desgaste em sistemas de trans-
porte pneumáticos ocorre nas curvas e na tubulação localizada logo após as mesmas. 
Por isso, utilizamos tubos com revestimento interno nesses locais. O sistema de proteção 
antidesgaste certo consiste, muitas vezes, em uma combinação de materiais resistentes 
ao desgaste que garantem a continuidade do processo de produção. De acordo com a 
demanda, os tubos, curvas ou componentes de tubulação são revestidos pela Kalenborn 
com materiais rígidos, elásticos ou pulverizáveis e protegidos contra o desgaste.

SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES 
AO DESGASTE

O raio de uma curva de tubo in� ui fortemente no 

grau de desgaste por atrito.

Os sistemas de tubulação hidráulicos e pneumáticos 
frequentemente estão sujeitos a condições árduas. 
O transporte de materiais abrasivos, tais como cinzas, 
areia ou poeira de sinterização, leva a uma sobrecarga 
elevada das tubulações. Mesmo os tubos de aço ou 
ferro fundido tornam-se desgastados em pouco tem-
po. As tubulações mais afetadas pelo desgaste são as 
curvas de tubo, nas quais o � uxo de material sofre tur-
bulências fortes. Frequentemente, a vida útil atingida 
corresponde a apenas 1/20 da vida útil de tubos retos 
comuns. 

Princípio de um tubo protegido 
contra o desgaste

Revestimento 
em aςo

Revestimento 
antidesgaste também 

na região de � uxo 
turbulento

Montagem simples 
por meio de conexões 

� angeadas
Boas propriedades 

de escoamento devido 
à superfície lisa

Massa de enchimento
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SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

• Pressão (PS)
• Temperatura
• Material de revestimento
• Revestimento em aço para tubos 
• Outras in� uências / cargas
• Elementos de vedação e conexão

Além de atender às normas DIN EN ISO 1127 e ASME-BPE 1997, a 
Kalenborn desenvolveu o padrão Rd 6a para sistemas de tubu-
lação protegidos contra desgaste, que prolonga a vida útil dos 
componentes afetados por meio de revestimentos resistentes.  
O dimensionamento é feito mediante observância aos seguintes 
parâmetros:

Kalenborn oferece, como 
padrão, os seguintes sistemas de 
tubulação resistentes ao desgaste 
com diâmetros normatizados:

• Tubos e curvas ABRESIST
basalto fundido

• Tubos e curvas KALCOR
zircônio corundum

• Tubos e curvas KALOCER
 cerâmica de alta alumina

Montagem do revestimento 

com cilindros

Propriedades:
• Longa vida útil

• Operação livre de manutenção

• Sem interrupções de operação

• Sem quedas de produção

• Estrutura leve para proporcionar baixo custo de transporte 
e instalação

• E� ciência energética na operação graças ao revestimento em 
material liso e excelentes propriedades de � uxo, evitando 
entupimentos e perdas de pressão

• Sem interferências no material transportado devido a atrito, 
contaminação ou corrosão

• Muitos dos materiais são � siologicamente inofensivos e, 
por isso, adequados para o setor alimentício

• Os sistemas de tubulação Kalenborn são resistentes a UV 
e ácidos, ou seja, adequados para aplicações com alta 
exigência química
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LINHA PADRÃO
de acordo com as normas de tubulação 

A linha padrão da Kalenborn é composta de tubos e curvas ABRESIST, KALOCER e KALCOR. Uma grande 
variedade de normas de tubulação está disponível para os mais diversos �ns de aplicação. As tabelas a  
seguir mostram os padrões Kalenborn para diâmetro interno e, no caso das curvas de tubo, as combi-
nações de ângulo-raio recomendadas. Nossos padrões estão disponíveis nos mercados em qualquer parte 
do planeta. Também produzimos sistemas de tubos com diâmetros maiores ou medidas diferentes de 
acordo com a demanda do cliente. Consulte-nos.

Padrão segundo ASME

Padrão segundo DIN EN ISO

Puxar
 informações

LINHA PADRÃO

Revestimentos cilíndricos Tubo de aço (envoltório) Flanges

Diâmetro 
interno

[Inch/mm]
ABRESIST KALOCER KALCOR Diâmetro externo [Inch]

Espessura de 
parede
 [Inch]

Centro de 
furação

[Inch]

Linha A 
[mm/Inch]

Espessura de 
parede  

[mm/Inch]

Espessura de 
parede  

[Inch]

Espessura de 
parede  

[mm/Inch]
1 Novo 2 Antigo 3 Curvas 

Antigo mín. máx.

50 2" 25 1" 1" 1/2" 20 13/16" 5-19/16" 5-9/16" 5-9/16" 0,134 0,188 7-1/2"

80 3" 25 1" 1" 1/2" 20 13/16" 6-5/8" 6-5/16" 6-5/16" 0,134 0,188 8-3/16"

100 4" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 6-5/8" 6-7/8" 6-7/8" 0,134 0,188 9"

125 5" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 8-5/8" 8-5/16" 8-5/16" 0,134 0,188 10-1/2"

150 6" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 8-5/8" 8-5/8" 9-1/8" 0,134 0,188 11-1/16"

200 8" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 10-3/4" 10-3/4" 11-1/4" 0,134 0,25 13-7/8"

250 10" 21 13/16" 1" 1/2" 20 13/16" 12-3/4" 12-3/4" 13-1/4" 0,134 0,25 15-9/16"

294 12" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 14-1/2" 14-1/2" 15-1/4" 0,134 0,25 17-1/2"

350 14" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 17" 17" 17" 0,134 0,25 20-3/8"

400 16" 21 13/16" 1" 1/2" 25 1" 19" 19" 19" 0,134 0,25 22-1/4"

450 18" 23 29/32" 1" 1/2" 25 1" 21" 21" 21" 0,134 0,25 24-1/4"

500 20" 23 29/32" 1" 1/2" 25 1" 23" 23" 23" 0,134 0,25 27"
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Padrões de 
fábrica segundo 
Rd 6a

Padrão 
KALMETALL 
W (tubos de 
solda dura por 
deposição)

Con� gurações 
padrão de 
curvas de tubo
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O basalto fundido ABRESIST demonstrou excelência como revesti-
mento de proteção em componentes de tubos retos e curvas. 

Seja em tubulações de transporte pneumáticas ou hidráulicas, 
o desgaste é minimizado substancialmente por meio de 

cilindros de tubulação integrados. 
Após um curto período de operação, os tubos e curvas 

ABRESIST exibem uma superfície extremamente lisa, 
evitando entupimentos devido a materiais úmidos. 
Graças à resistência contra corrosão de ABRESIST, os 
tubos e curvas permanecem aptos à utilização mesmo 
após longos períodos de parada. 
Como alternativa à utilização de ABRESIST em todo 
o sistema de tubulação, também é possível, de acordo 
com a � nalidade de uso e o material transporta-
do, proteger apenas os componentes especialmente 
sujeitos a desgaste ou utilizar uma combinação de 
materiais resistentes ao desgaste.

TUBOS E CURVAS ABRESIST 
basalto fundido

Tubos ABRESIST com diâmetro superior a 
610 mm

A Kalenborn reveste tubulações com diâmetro superior a 610 mm com segmentos 
individuais de basalto fundido. A espessura do material é de� nida conforme a 
intensidade das condições de operação. Con� uências de tubulação, rami� cações, 
componentes de transição redondo-quadrado e outras tubulações de formato 
complexo obtêm a mesma proteção otimizada conforme a superfície. 

O basalto fundido resistente ao desgaste ABRESIST também permite revestir 
permanentemente tubos com dimensões maiores ou formatos complicados.

Os tubos e curvas ABRESIST oferecem proteção contra desgaste 
por atrito e corrosão

Propriedades:
• Material de revestimento: proteção 

contra desgaste mineral ABRESIST 
(basalto fundido)

• Temperatura de utilização 
máx. 350 °C

• Alta resistência ao atrito

• Superfície permanentemente lisa

• Sem corrosão 

• Se necessário, resistência a ácidos e 
substâncias químicas 

• Excelente relação custo-benefício 
nas aplicações adequadas

TUBOS E CURVAS ABRESIST
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TUBOS E CURVAS KALCOR
Corindon de zirconium

Os sistemas de tubulação resistentes ao desgaste KALCOR são extremamente resistentes a 
atrito e permitem temperaturas de utilização até + 400 °C, oferecendo excelente resistência 
à mudança de temperatura. Os cilindros de tubulação fundidos são fabricados em zircônio 
corundum, com baixa espessura de parede, a partir de 12 mm. A Kalenborn também fabrica 
curvas de tubo revestidas a partir de peças moldadas que possibilitam seções transversais 
assimétricas.

Conexões �angeadas adequadas possibilitam a conexão 
sem quaisquer problemas dos tubos e curvas KALCOR em 
tubulações já existentes.

Propriedades:
• Proteção cerâmica contra desgaste em zircônio  

corundum KALCOR fundido

• Temperatura de utilização máx. + 400 °C

• Alta dureza e resistência ao atrito

• Resistência térmica

• Resistência à corrosão

Peças de transição soldadas KALCOR Seção transversal assimétrica de 
um tubo KALCOR composto por 
peças moldadas

TUBOS E CURVAS KALCOR
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TUBOS E CURVAS 
KALOCER
cerâmica de alta alumina

Os tubos e curvas KALOCER são revestidos de cilindros de tubulação delgados, fabricados 
em cerâmica de alta alumina e projetados para sobrecargas extremas devido a desgaste 
e/ou temperatura. As superfícies permanentemente lisas melhoram o � uxo e evitam entu-
pimentos devido a materiais úmidos. Graças à resistência contra corrosão, os tubos e curvas 
KALOCER permanecem aptos à utilização mesmo após longos períodos de parada. 

De acordo com o nível de sobrecarga, formato e 
diâmetro, a Kalenborn produz, além dos tubos e curvas 
KALOCER com cilindros de tubulação, também tubos e 
curvas KALOCER com peças moldadas (pipe bricks) ou 
pastilhas individuais. 

Propriedades:
• Proteção contra desgaste em cerâmica 

de alta alumina especial KALOCER

• Temperatura de utilização máx. + 400 °C

• Alta resistência ao desgaste

• Superfície permanentemente lisa

• Resistência à corrosão

Tubos e curvas pneumáticos KALOCER com 
cilindros de parede delgada para transporte de 
óxidos de zinco (ZnO) em unidade de lixiviação. 

Tubulação de transporte pneumática KALOCER 
com peças moldadas para transporte de material 
combustível alternativo (madeira de demolição 
com partículas de areia) para um forno, seção 
transversal 203 mm.

TUBOS E CURVAS KALOCER
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         Jonction d’un élément de tuyauterie 

TUBOS E CURVAS KALMETALL
solda dura por deposição

Em sistemas de transporte pneumáticos e hidráulicos ou sistemas 
de captação de poeira, ocorre desgaste considerável nos componentes 
de tubulações e canais. Quando fabricados em KALMETALL, esses 
componentes têm sua vida útil prolongada consideravelmente. A linha 
KALMETALL oferece diversos sistemas de aço soldados por deposição, 
fabricados a partir de um corpo-base rígido e solda dura por deposição. 
O material-base dos sistemas é o 
suporte de resistência. Ele é composto de aços padrão, dependendo do 
caso de aplicação. 
A solda dura por deposição forma a camada de desgaste. Ela é composta 
por um sistema C Cr Fe, com carbonetos de cromo primários. Dessa forma 
é atingida a dureza elevada da solda por deposição que, dependendo da 
composição da liga chega a 820 HV. As espessuras padrão da solda dura 
por deposição são de 3 - 4 mm. Espessuras especiais acima de 4 mm, até 
máx. 18 mm são possíveis sob demanda. 

Máquina de solda automática para blindagem 
interna de um tubo

Propriedades:
• Proteção contra desgaste metálica por meio de solda 

dura por deposição

• Solda por deposição interna ou externa

• Blindagem espiral homogênea sem costura e sem impacto

• Alta resistência a impacto e atrito (conforme a liga) 

• Alta resistência à mudança de temperatura

• Baixo peso e fácil conexão

• Baixo custo de fabricação, permitindo troca rápida 
de tubos desgastados

• Estruturas autoportantes para maior economia

TUBOS E CURVAS KALMETALL

Curva de tubo blindada com KALMETALL em utilização em 
sistema de captação de poeira. Diâmetro interno de 400 mm 
e espessura do sistema de 8 + 5 mm.

Conexão por solda a um componente 
de tubulação
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REVESTIMENTO 
COMBINADO
O revestimento antidesgaste ideal para um 
tubo ou curva também pode envolver a 
combinação de diversos materiais. A Kalenborn 
oferece tubos especiais e curvas com revesti-
mentos adequados para os diversos tipos de 
desgaste, como por exemplo em uma usina de 
reciclagem de biossólidos. Lá, encontram-se 
tubos que correm do secador, no qual os bios-
sólidos atingem temperaturas de aprox. 100° 
C ou superior e o � ltro de manga, no qual o 
material é resfriado e separado. 

Como parte de um sistema de tubulação 
completo desenvolvido por um fabricante do 
equipamento original, a Kalenborn instalou 
cerca de 65 m² de tubos, com seção transver-
sal de 5 polegadas (127 mm).  Para garantir a 
resistência ideal ao desgaste, a Kalenborn 
revestiu os componentes de tubulação retos 
com basalto fundido ABRESIST, as curvas com 
25 mm de cerâmica de alta alumina KALOCER 
e, no raio interno, utilizou o composto duro 
KALCRET.

Tubos especiais e curvas Kalenborn para usina de reciclagem de biossólidos: tubos 
retos com ABRESIST e curvas com KALOCER e KALCRET

Curvas de tubo Kalenborn para retalhador de resíduos plásticos: Combi-
nação entre metal duro fundido KALCAST e composto duro KALCRET

Curvas de tubo Kalenborn com a combinação de solda dura por 
deposição KALMETALL no exterior da curva e cerâmica de alta 
alumina KALOCER no interior, na versão pipe brick

REVESTIMENTO COMBINADO
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SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

KALBEND
curvas de tubo substituíveis

Kalbend é uma curva de tubo resistente ao desgaste e subs-
tituível. Em sistemas de transporte pneumáticos para mate-
riais a granel (areia de quartzo, concreto projetado, areia de 
fundição, poeira siderúrgica etc.), o maior desgaste por atrito 
ocorre no raio externo dos tubos. Foi por isso que a Kalenborn 
desenvolveu a curva de tubo substituível e resistente ao des-
gaste KALBEND. Em caso de desgaste, a parte externa do tubo 
pode ser aberta por meio de quatro parafusos e removida.  

        

É possível facilmente reparar a camada de proteção contra 
desgaste ou trocar o cotovelo desgastado por um novo. No 
caso de KALBEND, o material a granel não é afetado, como 
ocorre em outras estruturas de curvas de de� exão, que uti-
lizam um sistema de amortecimento de material no ponto 
de de� exão para transportar o material a granel. Isso evita 
a necessidade de desativar o sistema, gerando paradas de 
operação. O sistema KALBEND prolonga a vida útil da curva 
de tubo com economia e baixo esforço.            
           

Propriedades:
• Curva de tubo substituível, resistente ao 

desgaste

• Zona de desgaste reforçada

• Ni-Hard para maior vida útil

• Versões 45° e 90° disponíveis

• Raio menor para redução do peso

• Adequado para pressões até 50 psi.

• Dureza Brinell 500 - 600

Áreas de utilização:
• Indústria siderúrgica, cimenteira, 

mineradora, setor de pedras e solo

• Indústria cerâmica e de vidros

• Indústria química e de alimentos

• Fundições
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SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTESISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

KALFLEX 
Sistemas de mangueiras

KALFLEX consiste em arcos � exíveis que 
podem ser facilmente instalados com 
flanges normais. O núcleo do siste-
ma são placas ou segmentos resistentes ao des-
gaste em cerâmica de alta alumina ou metal duro fundido, 
encaixados e inseridos � exivelmente uns nos outros. O sistema é revestido 
com uma manta de borracha com forro de tecido, que confere a estabilidade e 
impermeabilidade necessárias. 

KALFLEX com cerâmica em 
formato rômbico KALOCER

O revestimento externo das mangueiras KALFLEX 
é de borracha. O revestimento interno em tecido 
com espirais de aço torna a mangueira estável.  Na 
superfície interna das mangueiras, encontram-se 
vulcanizadas placas de cerâmica em formato rôm-
bico feitas do material KALOCER. Além de oferecer 
alto grau de proteção contra desgaste por atrito, 
isso permite ajustar o raio e o ângulo do sistema 
de mangueira em todas as direções. O diâmetro 
interno vai de 50 a 200 mm.

KALFLEX com segmentos em 
cerâmica KALOCER

Em casos nos quais há alta exigência em termos de desgaste por 
deslizamento, os segmentos podem ser fabricados de cerâmica 
de alta alumina KALOCER. O diâmetro interno vai de 50 a 125 mm. 
No caso da solução com KALOCER, as uniões e flanges são fabricados 
em metal duro fundido, por motivos estáticos.

KALFLEX com 
segmentos em 
cerâmica KALCAST

Os segmentos resistentes a desgaste 
KALCAST são compostos de metal 
duro fundido. KALCAST possibilita 
resistência contra desgaste por impacto 
e deslizamento. Os diâmetros vão de 
19 a 200 mm.

Propriedades:

• Diâmetro interno 19 a 200 mm
• Temperatura máxima 110 °C
• Pressões até 10 bar
• Utilização em tubos de transferência
• Utilização com amortecedor de vibrações
• Utilização como compensador
• Excelente em condições de espaço restritas
• Compensação de células de pesagem
• Manta de borracha: EPDM durável e resistente 

a intempéries

Sistema de mangueiras KALFLEX como parte de um tubo de 
transferência nos EUA.

Disposição rômbica das placas de cerâmica 
para possibilitar raio de � exão extremamente pequeno

SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

Mangueira de transporte KALFLEX para recirculação de poeira na 
indústria siderúrgica
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SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

� anges, acoplamentos
Conexões � angeadas

A conexão de tubos resistentes ao desgaste 
entre si ou com tubulações de aço comuns 
é feita através de � anges � xos e/ou soltos, 
conforme a necessidade.
Os tubos resistentes ao desgaste podem ser 
conectados entre si sem problemas, desde que 
pelo menos um dos lados esteja equipado com 
união � xa e � ange solto.
Um � ange de transição com grande diâmetro 
no círculo de furos no tubo não revestido pode 
ser utilizado para conexão em vez do � ange 
intermediário.
Se for preciso conectar um tubo revestido a 
tubos, bombas, etc com dimensões diferentes, 
a conexão é feita com um � ange intermediário.

CONEXÕES TUBULARES
Vedações

As dimensões recomendadas das vedações em 
componentes de tubulação são de� nidas da 
seguinte maneira:
diâmetro externo = diâmetro externo da união
diâmetro interno = diâmetro externo do tubo de 
aço
Espessura mínima recomendada: 2 mm. De acor-
do com o tipo de sobrecarga, podem ser utili-
zados todos os materiais de vedação comuns. 
Outros tipos e formas de vedação são possíveis.

Tubo ABRESIST com � ange � xo
Tubo ABRESIST com união � xa e 
� ange solto

COMPONENTES DE TUBULAÇÃO
curvas de de� exão, peças em T e Y e peças em cruz    
Componentes de tubulação resistentes ao desgaste

Além de tubos protegidos contra desgaste, a Kalenborn produz os componentes de tubulação 
adequados, nas mais diversas geometrias: De curvas de tubo, passando por peças em T e Y, 
até curvas de de� exão.                    

Componentes de tubulação resistentes ao desgaste nas mais diversas geometrias
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KALDETECT équipant une usine d’incinération de 
déchets allemande

SISTEMAS DE TUBULAÇÃO RESISTENTES AO DESGASTE

Junta de expansão em uma tubulação hidráulica de cinzas

Conexões com juntas de expansão

Para tubos mais longos, estão disponíveis juntas de expansão resistentes ao 
desgaste de diversos tipos para compensação das alterações de comprimento.

Acoplamentos

Os tubos resistentes ao desgaste podem 
ser conectados a todos os elementos de 
acoplamento conhecidos.

Acoplamento com tração radial
Acoplamento com tração axial

KALDETECT
monitoramento de desgaste

Para casos críticos, a Kalenborn oferece em sua linha sistemas que indicam o possível desgaste do revestimento protetor, 
fornecendo ao operador precocemente as informações necessárias para agir. Um bom exemplo de aplicação é em 
tubulações pneumáticas nas quais se deve impedir a saída de substâncias venenosas ou nocivas ao meio ambiente.

KALDETECT elétrico

O lado de fora do revestimento antidesgaste é equipado com um condutor 
de medição de baixa voltagem. Se houver rompimentos devido a abrasão 
na camada de proteção contra desgaste em qualquer ponto no interior 
do tubo, o condutor de medição é rompido. Isso faz com que um alarme 
seja disparado e, utilizando-se tecnologia de avaliação adequada, seja 
identi� cada a peça de tubulação atingida ou causado um desligamento 
automático do sistema. O monitoramento de desgaste está disponível para 
todos os materiais, bem como para revestimentos combinados.

KALDETECT  mecânico

Um furo é realizado na estrutura de suporte 
e no revestimento antidesgaste. Ao remover 
o pino inserido, obtém-se informações sobre 
a espessura e o estado do revestimento de 
proteção.
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