
КАЛЕНБОРН предлага 
оптимална защита срещу
износването
за отделните компоненти в
съоръженията и 
за тръбопроводи

Експерти за износоустойчива защита



В промишлеността за основните
материали и в ТЕЦ-овете на
твърдо гориво транспортирането
на насипни товари води до
масивно износване на отделните
части от съоръженията. Това
довежда не само до унищожаване
на инвестиции, но и до престой и
прекъсване на производството.
Във всеки случай - до
унищожаване на капитал.

Под натиска на конкуренцията на
световните пазари това е
непосилно. Изходът е: сигурна
защита срещу износването. От

значение е не само правилният избор на износозащитен материал, но и
правилното му приложение.

Настоящата брошура трябва да Ви даде представа за най-важните
основни положения при защита от абразивно износване.

Тя трябва да Ви покаже възможностите за използване на
рационализационните резерви и спестяване на разходи, които няма да
възникнат, благодарение на износозащитните облицовки.

Защо защита срещу износването?
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Могат да бъдат избегнати разходите за
резервни части, за ремонт и престой 

Привидно изгодно закупената
необлицована стоманена част
бързо се оказва унищожител
на капитал.

Ако искате да избегнете
разходите за резервни части и
ремонти, можете, чрез
подходяща износоустойчива
защита, съобразена с
конкретните натоварвания,
бързо да влезете  в областта
на спестяванията.

Много често само един
спестен ремонт възвръща
инвестицията в
износоустойчивата защита.

От този момент, Вие
спестявате пари от всеки
ремонт, който вече не е
необходим.

Отмиванията във вътрешността 
на тръбата подпомагат 

износването.



Експерти за износоустойчива защита
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kalenbornКаленборн планира, изготвя и монтира
износоустойчиви защити по мярка

От откритието, че топеният базалт
намалява износването и спестява
разходите, фирмата Каленборн се
е посветила на защитата на
съоръженията.

Това, което преди повече от 7
десетилетия е започнало с топен
базалт, днес се е превърнало в
широка палитра от материали с
изключителни качества.

Но не са само материалите. 
Към тях се прибавя и Know-how,
придобит от практиката в над
повече от 80 промишлени 
отрасъла по целия свят.

Планиране

За всеки конкретен случай на
приложение, техниците на
Каленборн разработват
икономични решения - както за
допълнителна защита, така и за
нови съоръжения.

При това всички детайли на
решението се изготвят на едно
място - от консултацията за
приложението; измерването на
място; преценяване на
конструктивните възможности;
изработката на облицовката до
специализирания монтаж.

Вграждане и монтаж 

Вграждането и монтажа също
изискват многостранен опит.
Поради това, в зависимост от
частта на съоръжението,
защитните облицовки се вграждат
от специализирани монтьори на
Каленборн или под тяхното
ръководство директно в завода
Каленборн или на работната
площадка навсякъде по света.

Кой материал за какво?

Колкото индивидуални са
различните производствени
съоръжения, толкова
индивидуални трябва да бъдат и
защитите срещу износването им.

Колкото по-добре са съгласувани
облицовката и материала с
наличния проблем, толкова 
по-дълготрайно и по-икономично 
е решението.

На въпроса за подходящия
материал, може да се отговори
само след като се вземат в
предвид въздействащите
фактори. Патентна рецепта или
метод за изчисление няма. 
Но наличен е ценният опит 
от над 75- годишната практика 
на Каленборн.

Изготвяне

В основата на износоустойчивите
системи на Каленборн са
различаващи се по същество
материали, с различни
характеристики:

� топен базалт ABRESIST

� циркониев корунд KALCOR

� окисна керамика KALOCER

� силициевокарбидна 
керимика KALSICA

� твърда керамика KALCERAM

� избелен чугун KALMETALL

� компаунд от твърди 
частици KALCRET



Тръби и тръбни дъги
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Сигурна защита за хидравлични и 
пневматични транспортиращи тръбопроводи

В практиката са се утвърдили
вътрешните облицовки за тръби
от минерални и керамични
материали, въпреки че днес може
да се избира измежду широка
гама от материали с различни
качества.

Предимствата са очевидни

� продължителен 
експлоатационен период

� неизискващ поддръжка 
производствен процес

� непрекъснат работен процес

� няма производствен престой

� няма въздействие върху 
транспортирания материал 
чрез триене, смесване или 
окисление

� физиологично безвредна, 
поради което е подходяща 
и за хранително-вкусовата 
промишленост

стоманен
кожух

добър поток, осигурен
от постоянно гладката

повърхност

излята маса

износоустойчива 
облицовка и в областта 
на турбулентния поток 

лесен монтаж чрез
свързващи фланци 

облицовка

излята маса

стоманен кожух

� гладки повърхности, 
осигуряващи добър поток и 
предотвратяващи запушвания

� по-малки загуби на налягане и 
по-малко енергийни разходи

За да се постигне едновременно
технически добра и икономически
изгодна износоустойчива защита,
трябва да се вземат под внимание
различни въздействащи фактори.
Затова изборът трябва да се
направи в зависимост от
приложението.

Добра предпоставка за
дълготрайна и ефективна
износоустойчива защита и за
съкращаване на разходите, е
наличието на различни материали
и Know-how от практиката.

Принцип на защитена от
износване тръбна дъга

32

1

1

2

3



Примерни приложения
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Отрасъл Транспортиран материал
Химическа промишленост луга с твърди частици

Доменни пещи шлака

Калиева и солна индустрия калиеви соли, кизерит, готварска сол

Утаителни водопречиствателни утайка
станции

ТЕЦ на твърдо гориво котлена пепел

Съоръжения за изгаряне на отпадъци негорящи отпадъци,шлаки

Заводи за кварц и чакъл чакъл, пясък

Мина за каменни въглища сурови въглища

Въглеобогатителна фабрика тежки суспензии с механични примеси

Валцовъчни заводи, съоръжения синтерован материал, обгар
за непрекъснато леене

Фосфатни заводи фосфатна руда

Отрасъл Транспортиран материал
Алуминиеви предприятия калциниращ алуминиев окис, боксит, 

въгленов електрод

Химически предприятия негасена вар, варовиков прах, торове

Рудодобивни предприятия концентрат, отпадъци 
(запълващ материал)

Стъкларски предприятия фелдшпат, кварц, каолин, нефелин, 
парчета 

Леярни кварцов пясък, формовъчен пясък

Доменни пещи варовиков прах, варовик, смес от 
варовик и кислород, уплътняващи маси, 
въглен прах

Предприятия за артикули от въглен технически въглен, графит за електроди

Въгледобивни предприятия въглен прах, отпадъци при 
пневматичното запълване

ТЕЦ на твърдо гориво въглен прах, летлив кокс, летлива пепел, 
пепел, шлака, пирит

Работилници за малц, пивоварни, зърнени култури, соя, малц, слънчогледови 
мелници и фуражни заводи семки, какаови зърна

Предприятия за минерална вълна, производствен отпадък, талашит,
и за изолационни тухли перлит, каменен прах

Съоръжения за изгаряне  промишлени отпадъци и отпадъци от
и изсмукване на отпадъци домакинствата

Заводи за шлифовъчни материали шлифовъчни материали

Циментови заводи клинкеров прах, цимент, шлаков пясък, 
летлива пепел

Примерни приложения при пневматичен транспорт 

Примерни приложения при хидравличен транспорт 

Хидравличните тръбопроводи,
по правило, трябва да бъдат
защитени срещу износване по
цялата си дължина.

От десетилетия ABRESIST се 
е утвърдил с отличните 
си качества, съобразен с
транспортните условия и с
основните производствени
характеристики.

От практиката се знае, че при
пневматични транспортни
тръбопроводи най-силното
износване настъпва в
тръбните дъги. Затова там се
внедряват износоустойчиви
тръби с вътрешна облицовка.
Заради турбуленцията е
препоръчително да се
използват износоустойчиви
тръби и при първите прави
участъци след тръбните дъги.
Като правило се взема
вътрешния диаметър, умножен
по 10, или 1-2 метра.



Производствени и транспортни съоръжения
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Сигурна защита, осигуряваща дълъг 
период на експлоатация и непрекъснат
производствен процес

Принцип на защитена
срещу износване част 
от съоръжение

Гладката повърхност
осигурява добър поток

стоманен 
кожух

Износоустойчива 
облицовка и в областта 
на турбулентния поток

По-малки загуби на 
налягане и по-малко
енергийни разходи

Събирателна фуния за
обезпрашаване на синтерован
материал, защитена с KALOCER.

Абразивното износване възниква
навсякъде, където се
транспортират насипни товари.
Проблемът е в това, че върху
транспортираната маса, която
често е с твърди и остри ръбове,
не може да се въздейства. Поради
това, защитни мерки  трябва да се
предприемат в самото
съоръжение.

В практиката се доказаха като
много добри облицовките от
минерални и керамични
материали, въпреки че днес може
да се избира измежду широка
гама от материали с различни
качества или комбинации от
качества.

Предимствата са
очевидни:

� продължителен 
експлоатационен период

� производствен процес, 
неизискващ поддръжка

� непрекъснат работен 
процес

� няма производствен 
престой

� няма въздействие върху 
транспортирания 
материал чрез триене, 
смесване или окисляване

� физиологично безвредна, 
поради което е подходяща и 
за хранително-вкусовата 
промишленост

� гладки повърхности, 
осигуряващи добър поток 
и предотвратяващи 
запушвания

� по-малки загуби на 
налягане и по-малко 
енергийни разходи



Примерни приложения
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� приспособления за 
отрязване

� тръбни дъги

� утаителен басейн

� верижен транспортьор за 
тръби

� тръбопроводи за пепел

� спускателни улеи

� спускателни съоръжения с 
лента на насипообразувател

� шахтови спираловидни улеи

� водоземно съоръжение

� канализационни утайки

� хранилища

� винтови улей (резервоари)

� спускателни планински 
тръби

� спускателен улей

� пневмозапълвачен 
тръбопровод

� хидравличен транспортьор

� бункери

� спираловидни бункери

� сепаратори

� прахоуловител

� въздушен сепаратор

� тръбопроводи към 
прахоуловителя

� силози

� сгъстител

� синтеровани улей

� щолни за отделяне на 
силициев двуокис

� фунии

� хидроциклони

� сушилен барабан

� смесителни камери

� сухи галерии

� подове на кули

� коритообразен верижен 
транспортьор

� смесител на пулп

� турбосепаратори

� димоотводни канали

� циркулационен сепаратор

� отделители

� вибрационни улеи

� улеи

� барабан 

� тръби

� циклони

Не само големите отломки в каменоломните или рудниците
разрушават съоръженията.

При модерната производствена технология, с голяма пропускателна
способност и висока скорост на транспортиране, дори и на пръв
поглед безвредните транспортни товари, често причиняват големи
вреди.

Списъкът показва някои типични слаби места:

Типични части от съоръжения,
облицовани с износоустойчива
защита.



МАТЕРИАЛЪТ ABRESIST
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Износоустойчив топен базалт срещу 
износване чрез триене

Идеята да се топят камъни е
много стара. Но едва в края на 
19-ти век, при лабораторни
условия, започва топенето на
базалт. Многобройните
кристализационни проблеми и
неправилните опити за
приложението му, оставиха тази
разработка в стадия на
лабораторните опити.

Едва в средата на 20-те години 
на миналия век, в завода за 
топен базалт на Каленборн, 
се произведе успешно
износоустойчива защита от базалт,
която днес се внедрява по целия
свят под търговското
наименование ABRESIST.

Топеният базалт ABRESIST е
материал, който от години
успешно се прилага като
износоустойчива защита.

ABRESIST е универсален
износоустойчив материал, който
се внедрява при температура до
350 °С, в зависимост от условията
и конфигурацията. С този
”материал от първия час“ могат да
се постигнат отлични резултати.

За производството на ABRESIST
се топи отбран естествен базалт,
който се излива във форми. След
втвърдяването, чрез темпероване,
детайлите и тръбите се
обогатяват. Техниката на леене
позволява да бъдат изляти точни
по размер облицовки -  тръбни
цилиндри - за тръби и тръбни дъги
с вътрешен диаметър от 40 до 525
мм, а за по-големи тръби и за
други детайли на съоръжението -
отливки и плочи.

ABRESIST  има много твърда и
гладка повърхност. Материалът не
корозира и с малки изключения е
устойчив на химикали и киселини.

Това го прави много подходящ за
съоръжения, в които освен
износване настъпва и
корозия.

ABRESIST

Това е минерална
износоустойчива защита от
лят базалт за тези части от
съоръженията, в които
транспортираният материал
причинява износване 
основно чрез триене.

Вграждане: посредством
тръби, съотв. отливки в
циментов разтвор. При
специални случаи, могат да 
се използват и други среди 
за полагане:

например изкуствен разтвор
KALFIX при по-големи
механични натоварвания,
съотв. вибрации или кит за
водно стъкло - при
температурни натоварвания.
Възможно е и механично
закрепване.

Температура на приложение:
до ~ 350 °С, в зависимост от
условията на приложение и
конфигурацията.

Предимства: висока
износоустойчивост, постоянно
гладка повърхност, липса 
на корозия.
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Навсякъде по света
пепелоотводите от ABRESIST
достигат срок на експлоатация
над 30 години.

Този ТЕЦ в САЩ разполага с над
10 000 метра ID-тръби 294 mm.

Износоустойчива защита 
ABRESIST за циклон в
циментената промишленост.
Вълнообразната скара върху
стоманените повърхности
осигурява стабилно закрепване.

Температурите от ~ 250 °С
изискват вграждане с кит за
водно стъкло.

Производство на хидравличен пепелоотвод 
в ”Abresist Corp.“, Индиана, САЩ.

Тръбопроводи за летлива пепел в
ТЕЦ на твърдо гориво.

Улеи и фунии с всякаква форма
могат да бъдат облицовани с
износоустойчива защита 
ABRESIST.

Бункер за високопещна шихта 
в голям металургичен завод в
Германия.

Покритие от ABRESIST за
изпитвателните участъци в
автомобилната промишленост 
и при производството на
автомобилни гуми.



МАТЕРИАЛЪТ KALCOR
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Защита срещу износването от циркониев
корунд с голяма устойчивост на температура 
и триене

С нарастващото осъзнаване
необходимостта от предпазваща
износоустойчива защита, са
нараснали и изискванията към
материалите за защитна
облицовка.

Материалът KALCOR, циркониев
корунд, бе създаден  специално с
изключителна устойчивост на
триене и устойчивост на високи
температури до 1000 °С.

Произвежда се в електродъгови
пещи, като се топят, без въздушни
мехури, суровините алуминиев
окис и циркониев окис и  после се
формоват плочи, отливки или
тръбни цилиндри. По този начин
могат да се изработят елементи,
приспособени към различните
части в съоръжението.

Тръби с 
износоустойчива 
защита KALCOR.

Износоустойчива защита за
високи температури в

обезпрашителен циклон във
високопещен завод в Европа.

KALCOR

Това е материал от алуминиев
и циркониев окис за тези 
части от съоръженията, в
които освен  изключителни
натоварвания от износване,
са налични и високи
температури.

Вграждане: посредством
тръби, съотв. детайли в
циментов разтвор или
специални  среди за полагане.
Възможно е и механично
закрепване.

Температура на приложение:
В зависимост от условията на
приложение и конфигурацията
- до ~ 1000 °С.

Предимства: висока
устойчивост на триене,
устойчивост на температура 
и корозия.
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Износоустойчивата защита 
KALCOR  може да се приспособи
към повърхностите, подлежащи
на облицоване, чрез излети по
мярка специални детайли или
чрез заготовки (възможно само
с диамантени циркуляри).

Канал за суров газ
в рафинерия.

Тръбна дъга KALCOR с вградени
елементи, спомагащи за

равномерен транспортен поток.

Износоустойчивата защита при
високи температури поражда
проблем, породен от
термичното разширение между
външния метален кожух и
облицовката. Този проблем може
да бъде разрешен като се
използва KALCOR за защитна
облицовка и се избере правилен
механичен метод на закрепване:
чрез болтове или планки за
заваряване.

Например: сушилен барабан в
химичен завод при 800 °С.



МАТЕРИАЛЪТ КАLОСЕR
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Устойчива на износване и температура 
окисна керамика

KALOCER принадлежи  към
групата на окисната керамика.
Основната съставна част е
алуминиев окис. Фракцията  и
разпределението на гранулите
допринасят за изключително
високата устойчивост на триене.

Формуването се осъществява
посредством изостатично
пресоване или шликерно леене.
Шликерното леене позволява да
се произведат детайли със сложни
геометрични повърхнини.

Съществено предимство на 
KALOCER е възможността да се
произведат много тънки части.

Това е предимство за
съоръженията, които се 
облицоват допълнително или за
местата, където имат значение
пространството и теглото. 

KALOCER

Това е специална окисна
керамика за тези части от
съоръжението, които изискват
изключителна висока
износоустойчивост и/или
устойчивост на висока
температура, и за които се
изисква малка дебелина на
облицовката или гладка
повърхност.

Вграждане: посредством
отливки или тънки плочи в
синтетичен разтвор КАLFIX.
Полагане чрез залепване се
осъществява посредством
гумени плочи, в които е
вулканизиран KALOCER .
Механично закрепване също 
е възможно.

Температура на приложение:
В зависимост от условията на
приложение и конфигурацията
- до ~ 1000 °С.

Предимства: висока
устойчивост на износване,
постоянно гладка повърхност,
корозионно устойчив,
възможно да се достави с
дебелина от 1,5 мм .

Механично закрепените
специални плочи от KALOCER,
които предпазват този конус и
при топлинни промени.

KALOCER – тръбни детайли.
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В зависимост от
конфигурацията им, с плочи

KALOCER могат да бъдат трайно
защитени смесители и бъркачки.

Циклон за чакъл, облицован с 6 милимитрови плочи KALOCER.
Епоксидното лепило за полагане на настилката е устойчиво на
температура до 180 °С.

При пълненето на високите
пещи с едрозърнест материал
защита осигуряват отливките

KALOCER с дебелина 50 мм.

Скипов събирателен улей с
облицовка KALOCER във
високопeщен завод в Европа.



МАТЕРИАЛЪТ KALSICA
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Силициево карбидна керамика с отличаваща
се устойчивост на горещо триене

KALSICA притежава отлична
устойчивост срещу износване и
температурни промени.

KALSICA принадлежи към групата
на силициево-карбидните
керамики и се предоставя в 3
варианта:

� Силициев-инфилтриран 
силициев карбид ( KALSICA - S ) 

� Нитридно- свързан силициев 
карбид ( KALSICA - N)

� Метално-свързан силициев 
карбид ( KALSICA - M)

Чрез пресоване или шликерно
леене и последващо синтероване,
облицовките от KALSICA се
изработват с голяма прецизност.

KALSICA

Това е силицийво-карбидна
керамика за тези части от
съоръженията, при които 
освен големи натоварвания 
от износване са налични и
високи температури и
топлинни промени.

Вграждане: Изготвените по
зададени размери отливки 
се вграждат в лепила на
минерална основа  или на 
база изкуствени смоли или 
в температурно и киселинно
устойчиви лепила. Възможно 
е и механично закрепване.

Температура на приложение:
в зависимост от условията 
на приложение и
конфигурацията - до ~ 1000 °С.

Предимства: висока
устойчивост на износване,
устойчивост на термошок,
възможна изработка с малък
допуск на размера.

Силно износване при
пневматичен транспорт.

Преходно устройство,
облицовано с KALSICA.

Самоносеща  
конструкция от 
KALSICA като 
хидроциклон за  
обогатяване на 
магнезит.

Друго предимство на KALSICA
като износоустойчива облицовка е
малката дебелина на стената,
която при отливките започва от 2
мм.
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МАТЕРИАЛЪТ KALCRET

Изливащ и нанасящ се компаунд от твърди 
частици за облицовки без фуги

Предварително изготвени
отливки.

Облицовани тръби и
тръбни дъги

Облицованите с KALCRET тръби 
и тръбни дъги по стандарт се
произвеждат с вътрешен
диаметър 40 мм. Тръбите и
тръбните дъги с вътрешен
диаметър до 600 мм се облицоват
с KALCRET за изливане, а за тези,
с вътрешен диаметър над 600 мм,
е по-икономична облицовката с
маса за шпакловане.

KALCRET 
Това е циментосвързващ
компаунд от твърди частици 
за облицоване без фуги на
тези части от съоръженията,
в които са налични голямо
износване и температурни
натоварвания.

Вграждане: чрез нанасяне 
или изливане в кофражи.

Температура на приложение:
в зависимост от условията 
на приложение и
конфигурацията - до 1200 °С.

Предимства: голяма
устойчивост на износване 
и  на налягане, без фуги,

устойчив на висока
температура.

С KALCRET могат да бъдат
защитени и части със 
сложна конфигурация.

Предимство: Износоустойчивата
защита може да се нанесе 
по-дебело (асиметрично сечение)
в особено  силно натоварената
задна област на тръбните дъги.

Нанасяща се маса.

Изливаща се маса.

КALCRET - компаунд от твърди
частици е събирателно име  за
циментосвързващите материали
за износоустойчива защита.
Изработен е на базата на
неорганични материали с голяма
устойчивост на налягане и
износване.

Съгласуваният гранулометричен
състав на отделните компоненти е
причина за голямата плътност на
опаковане. Порите между
циментовите частици се запълват
чрез добавяне на ултрафини
частици от микросилика.

Предварително изготвени
отливки

В завода Каленборн с изливащата
се маса се изготвят
предварително плочи и отливки,
които са снабдени с обичайните
детайли за закрепване, като напр.
приварени ъгли.

Върху вибрационна маса, в
предварително подготвени форми,
се уплътняват плочите и
отливките.

Предварително изготвена
тръбна дъга.



Често в различните области
износването е в различна степен.

В този случай се прилагат
комбинации от облицовки с
различни материали на Каленборн.

Правилната защита допринася за
приблизително еднакъв срок на
експлоатация на всички части, 
без някоя да се износи прекалено
бързо, а защитата на друга да е
прекалено скъпа.

КОМБИНИРАНИ ОБЛИЦОВКИ
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По-икономично - чрез комбиниране на материалите 
се постига еднакъв период на експлоатация за 
всички области в съоръженията

Комбинации с други материали
от програмата за защита срещу
износване на Каленборн -
например ABRESIST, KALCOR,
KALOCER, KALSICA, KALCERAM
или KALCRET.

Разширителен съд, облицован с 
15 мм плочи KALCERAM и 30 мм
дебела облицовка ABRESIST в
насрещния конус.

Комбинирана облицовка с 
ABRESIST и KALOCER.

ABRESIST

KALCOR / KALOCER
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Пример за комбинирана облицовка в металургичен
завод: в преразпределителната област на тази голяма
стоманена тръба, върху която с голяма скорост се
удрят абразивните синтеровъчни частици на горещия
~ 250 °С суров газ, KALCOR осигурява
продължителен срок на експлоатация. Икономичното
решение е комбинацията с ABRESIST.

KALCOR
(циркониев 
корунд)

KALOCER
(окисна керамика)

ABRESIST 
(топен базалт)

KALCOR 
(циркониев корунд)

Комбинирана облицовка с ABRESIST и KALCOR -
дефлектори и контролни тръбни наставки.

Съоръженията с различно натоварване в
различните области, се защитават най-ефективно
с комбинирани облицовки, тук напр.
ABRESIST и KALCOR.



КОНСТРУКТИВНИ ДЕТАЙЛИ
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Индивидуални възможности за закрепване, в
зависимост от изискванията в практиката

Вграждане и монтаж

Правилното полагане на
износоустойчивата защита е
предпоставка за ефективността й.

Вграждането и монтажът на една
защитна облицовка зависят от
материала и областта на
приложение, от преобладаващото
износване чрез плъзгане или удар,

от натоварвания с високи
температури или температурни
промени, наличие на корозия или
киселинност, от мястото на
вграждане и т.н.

В нормалните случаи ABRESISIT,
KALCOR, KALOCER и KALSICA се
полагат в циментов разтвор или в
специални лепила.

Полагане в циментов разтвор. Лепила на основата на водно стъкло
при температурни натоварвания.

При по-високи температури,
трябва да се вземат
допълнителни мерки под формата
на механични закрепвания, когато
например термичното разширение
на подложката се различава от
това на избраната
износоустойчива защита.

Механично закрепване при 
специални натоварвания.

Внедряване на лепила на основата 
на изкуствена смола.
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Приложения при високи
температури до 1000 оС

KALCOR, KALOCER и KALSICA са
износоустойчиви материали, които
могат да се приложат и при високи
температури. Различните
механични закрепвания, както и
специфичните конструкции,
позволяват икономична
износоустойчива защита за най-
различни приложения. Освен това
компаунда от твърди частици 
KALCRET може да се употреби
като маса за шпакловане или като
изливаща се маса.

Плочи с отвор

Най-често се закрепват с помощта
на винтове със скрита глава,
конични приварени втулки или
приварени болтове върху
вертикални или висящи стоманени

повърхности.

Плочи с ъгъл и планка за
приваряване 

Това механично закрепване
позволява монтажа върху 
стомана чрез заваряване.

Плочи с шпонков канал

И този метод е доказан и
позволява закрепването върху
стомана чрез заваряване.

Механично закрепване и приложения 
при високи температури.



Съединение чрез фланци и други 
свързващи елементи
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Съединение чрез фланци 

Износоустойчивите тръби се съединяват една с друга или се свързват към нормални стоманени тръбопроводи
с помощта на статични и/или свободни фланци, в зависимост от изискванията.

Защитените срещу износване
тръби могат да се съединяват
помежду си без проблеми, ако
поне едната страна е снабдена
със статичен опорен пръстен и
един свободен фланец.

Преходния фланец с по-голям
диаметър на отвора на
необлицована тръба представлява
алтернативен вариант на
свързване спрямо междинния
фланец.

Ако трябва да бъде включена
облицована тръба към тръби,
помпи и т.н, с нестандартни
размери, свързването се
осъществява чрез междинен
фланец.

Тръба ABRESIST със 
статичен фланец.

Тръба ABRESISTсъс статичен
опорен пръстен и свободен
фланец.

Уплътнения

Препоръчителните размери на
уплътненията за тръбните части 
се получават от:

външния
външния диаметър ∆ диаметър на 

опорния пръстен

външния
вътрешния диаметър ∆ диаметър на

стоманената тръба 

Препоръчителна минимална
дебелина: 3 мм. В зависимост от
натоварванията могат да се
употребяват и всички стандартни
уплътняващи материали.
Възможни са и други модели и
видове уплътнения.

Съединения чрез
компенсатори

За промяна в дължините на 
по-дългите тръбопроводи са на
разположение различни
модификации износоустойчиви
компенсатори. 

Компенсатор в хидравличен
пепелоотвод.
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Радиална силова свръзка. Осова силова връзка.

куплунги 

Заваръчна връзка

Възможно е и съединяването на
износоустойчивите тръби чрез
заваряване, когато трябва да се
избягват фланцовите съединения
и куплунзите. Използваният
стоманен пръстен служи
едновременно за топлозащитен
екран и за стабилно фиксиране.

Резбово съединение

Резбовите съединения са
подходящи, когато в 
тръбопровода има 
натоварване на опън, 
например при вертикално
окачване в сондажи

Ставни елементи (вляво)

Ставни елементи за комепенсиране
разликата в нивата и дължините.

Преразпределителни
съдове (вдясно)

Нашата алтернатива при
недостатъчно място за големи
тръбни дъги- защитени срещу
износване преразпределителни
съдове с подменяща се
отражателна плоча.



Контролиране на износването KALDETECT
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И висококачествените защитни
материали нямат неограничена
трайност, така че и тук, при много
големи натоварвания, може да се
получи износване.

Критично може да стане, когато
поради защита на околната среда,
трябва да се избегне изпускането
на вредни вещества - например
при пневматични транспортни
тръбопроводи в съоръжения за

Ел. контрол на
износоустойчивата защита

Износоустойчивата облицовка е
снабдена от външната страна с
проводник за ниско напрежение.
Ако защитният слой във
вътрешността на тръбата се
износи на някое място, веригата
се прекъсва.

Веригата  може да издаде
предупреждаващ сигнал, ако 
е свързана с подходяща
окачествяваща техника; може
директно да показва засегнатата
част от съоръжението или 
да предизвика автоматично
изключване на съоръжението.

Контролът върху
износоустойчивата защитата е
възможен за всички защитни
материали, както и за
комбинираните облицовки на
други части на съоръжението.

Пневматичен контрол на
износоустойчивата защита

Стоманената носеща тръба се
изпълнява двустенно.

При промяна на налягането в
“междинното пространство” на
двете тръби, подобно при ел.
контрол, следва показание или
автоматично изключване на
съоръжението.

И тази система е подходяща както
за отделни части, така и за цели
съоръжения.

Механичен контрол на
износоустойчивата защита

Външната тръба и
износоустойчивата облицовка са
снабдени със свредлован отвор.
Дължината на поставения  в
отвора винт, дава информация 
за дебелината, съответно за
състоянието на защитната
облицовка.

Друга възможност e в
непрекъсната фуга, в
износоустойчивата облицовка, 
да се постави измерваща
износването трионообразна лента.
Ширината на видимите зъбци дава
информация за състоянието на
износоустойчивата защита. 

изгаряне на смет, чиято облицовка
е предназначена и за изгарянето
на проблематични вещества. 
Тук при пробив на тръбопровода,
като следствие от незабелязано
износване, могат да изтекат
вредни за околната среда
субстанции.

За този и подобни случаи,  
в програмата на Каленборн 
са на разположение системи,
които своевременно показват
евентуално износване на
износоустойчивата защита и по
този начин дават информация 
за предприемане на съответното
действие. Със сигурност ще 
се избегне изтичането на
транспортирания материал.



Тръби и тръбни дъги Фланец Опорен пръстен

вътрешен Ø външен Ø Фланец диаметър, върху който брой на Ø дебелина външен дебелина
облицовка стоманена тръба* външен Ø са разположени отворите на отвора на фланеца Ø на опорния 

мм мм мм отворите Ø мм мм мм мм пръстен мм 

d d1 D k d2 b d4 h

40 127 220 180 8 18 16 158 15
50 139,7 234 187 8 18 16 166 15
55 139,7 234 187 8 18 16 166 15
60 139,7 234 187 8 18 16 166 15
65 159 254 207 8 18 16 186 15
70 159 254 207 8 18 16 186 15
75 159 254 207 8 18 16 186 15
80 159 254 207 8 18 16 186 15
88 159 254 207 8 18 16 186 15
95 168,3 269 222 8 18 16 201 15
100 177,8 275 228 8 18 18 207 16

107 193,7 286 240 8 18 18 219 16
110 193,7 286 240 8 18 18 219 16
113 193,7 286 240 8 18 18 219 16
120 193,7/200 300 253 8 18 18 232 17
125 193,7/205 313 266 8 22 18 241 17
132 205 313 266 8 22 18 241 17
146 219,1/225 327 280 8 22 18 255 17
150 219,1/225 327 280 8 22 18 255 17
162 244,5 347 300 8 22 18 275 17
170 255 372 323 8 22 19 298 18
175 255 372 323 8 22 19 298 18
178 255 372 323 8 22 19 298 18
183 255 372 323 8 22 19 298 18
190 273 404 353 8 22 19 328 18
200 273/290 404 353 8 22 19 328 18

205 273/290 404 353 8 22 19 328 18
225 315 430 379 12 22 19 354 18
242 323,9/345 460 410 12 22 24 382 19
250 323,9/345 460 410 12 22 24 382 19
260 355,6 490 440 12 22 24 413 19
275 355,6 490 440 12 22 24 413 19
280 355,6 490 440 12 22 24 413 19
294 385 516 465 12 22 24 440 19
300 385/406,4 516 465 12 22 24 440 19

311 406,4 516 465 12 22 24 440 19
325 420 545 495 12 22 24 470 24
350 435 568 517 16 22 24 490 24
375 457 588 537 16 22 24 510 24
400 485 618 567 16 22 28 535 24

430 515 648 592 16 22 28 565 24
450 540 668 618 20 22 29 585 24
475 590 730 688 20 22 29 650 28
500 590 730 688 20 22 29 650 28
525 610 755 705 20 22 29 670 28
610 711 860 810 24 26 29 775 28

*този размер при някои диаметри на тръбите може да бъде с 20мм по-малко. Запазва си правото на технически промени и отклонения. 23

По желание: тръбни части за по-голямо
налягане, тръбни части с други фланци или
други тръбни свръзки и други модели тръбни
части.
Повърхност: Външно еднократно грундиране
с цинков фосфат.
Препоръчителните размери на уплътненията
се получават от:
външния диаметър ∆ външния диаметър на
опорния пръстен (f)
вътрешен диаметър ∆ външния диаметър на
стоманената тръба (с) 

Качество на стоманата: S 235 …( St.37).
Облицованите части на тръбопровода са за
налягане до 10 bar (до ~ Ø 350 мм) за
типични хидравлични и пневматични
транспортни тръбопроводи.

Дебелината на уплътнението трябва да бъде
минимум 3 мм.

Допуските на размера са съгласно DIN 2519,
DIN 1626 лист 2, DIN 8570, степен на точност
А (но отклонение на дължината до 1000 мм
± 2 мм, до 2000 мм ± 3 мм, над тези
дължини ± 4 мм).

Кратко описание, напр. 
за една тръбна дъга:
дъга, вътре - Ø 60 мм,
R - 1000, 45° по Rd 6a
(при поръчка, моля посочете така)

d
d1

k
D

d2

d4

b
h

d
d1

k
D

d2

b

тръба/тръбна дъга със
стабилен фланец

тръба/тръбна дъга със 
стационарен фланец

стоманен кожух
строителен разтвор
облицовка 

ТРЪБИ, ТРЪБНИ ДЪГИ

Стандарта на Каленборн:
производствена нормала Rd 6a

1
2
3

1

2

3
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KALENBORN, ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALSICA, KALCRET, KALMETALL, KALINOX и KALEN са запазени търговски марки на Kalenborn.

Тази брошура и други наши технически данни трябва да послужат само за ваша информация и консултация. Всички технически данни се базират на 
резултатите от тестове на конкретни проби. За тях фирмата не дава гаранция и не носи отговорност. Запазваме си правото на технически промени и грешки.

Преглед на материалите

Минерална износоустойчива защита от лят
базалт за  тези части от съоръженията, в които
транспортираният материал предизвиква
износване основно чрез триене - например в
бункери, канали, спускателни улеи,
коритообразни верижни транспортьори,
смесители, отделители, тръби, тръбни дъги,
циклони и т.н.

Вграждане: Отливки - в циментови
разтвори. В специални случаи могат
да се използват и други среди за
полагане - например изкуствен
разтвор KALFIX при наличие на по-
големи механични натоварвания или
вибрации или  кит за водно стъкло
при  температурни натоварвания. 

Топен базалт АBRESIST

Температура на приложение: 
до ~ 350 °С.

Предимства: 
висока износоустойчивост,
постоянно гладка повърхност, 
липса на корозия.

Материал от алуминиев и циркониев окис за
тези части от съоръженията, в които освен
натоварвания от износване, са налични и високи
температури - например в циклони и отделители,
спускателни улеи за горещ синтер или клинкер,
за смесители, тръбопроводи и т.н.

Вграждане: Детайли - в циментов
разтвор или специални среди за
полагане. Възможно е и механично
закрепване.

Циркониев корунд KALCOR

Температура на приложение:
до ~ 1000 °С

Предимство: 
висока устойчивост на триене,
устойчивост на температура и
корозия.

Специална окисна керамика  за тези части от
съоръжението, които изискват изключителна
висока износоустойчивост и/или устойчивост на
висока температура, за които се изискват малка
дебелина на облицовката или гладка повърхност
- например във вентилационни сепаратори,
отделители, червячни центрофуги, вибрационни
улеи и т.н.

Вграждане: Отливки или тънки плочи
в синтетичен разтвор КАLFIX. За
полагане чрез залепване - KALOCER
вулканизиран в гумени плочи.
Възможно е и механично закрепване.

Окисна керамика КALOCER
Температура на приложение:
до ~ 1000 °С

Предимства: 
висока устойчивост на износване,
постоянно гладка повърхност,
корозионно устойчив, възможно да
се достави с дебелина от 1,5 мм.

Силициевокарбидна керамика за части от
съоръженията, при които заедно с големите
натоварвания от износване, са налични и високи
температури или натоварвания от топлинни
промени - например в циклони и отделители с
голяма мощност.

Вграждане: Изготвените отливки по
зададени размери - в лепила KALFIX
на минерална основа  или на базата
на изкуствени смоли; или в устойчиви
на високи температури или киселини
лепила. Възможно е и механично
закрепване.

Силициевокарбидна керимика KALSICA

Температура на приложение: 
до ~ 1000 °С

Предимства: 
висока устойчивост на износване,
устойчивост на термошок и
възможно изработване с малък
допуск на размера.

Циментосвързващи облицовъчни маси за
защита, без фуги, за тези части от
съоръженията, в които има голямо износване,
съотв. температурни натоварвания - напр. в
улеи, спускателни улеи, бункери, циклони и т.н.

Вграждане: чрез нанасяне или
изливане в кофражи.

Компаунд от твърди частици KALCRET

Температура на приложение: 
до ~ 1200 °С

Предимства: голяма
износоустойчивост и устойчивост на
налягане, без фуги и устойчив на
висока температура.

Kalenborn Kalprotect - 
Dr. Mauritz GmbH & Co. KG
Asbacher Strasse 50

D-53560 Vettelschoss

Telefon +49.(0)2645.18-0 
Fax +49.(0)2645.18-112
Fax +49.(0)2645.18-180
(Export)

E-Mail: kalenborn@kalenborn.de
Internet: www.kalenborn.de


