
Keramiska plattor 

Keramiska egenskaper

• Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer.
• Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser 

osv.).
• Mycket hög hårdhet (nästan som safir) och 

slitagebeständighet vilket ger en längre 
livslängd samt kostnadsbesparing.

• God temperaturväxelbeständighet – max 
arbetstemperatur över 1750 0C.

• Mycket bra ytjämnhet och formbeständighet.
• Mycket bra el isolering även vid höga 

temperaturer
                                                           

Rör och fastning element

Keramiska belägg tillverkar vi för 
standardiserade rör och fastning element. Vi 
producerar även belägg efter kundens behov. 
Ett Keramiskt beläggs tjocklek kan variera mellan 10 och 20mm. Max längd på rör är 
L=1000mm. För längre rör ledning säter vi ihop flera rör med standardiserade flänsar. Fläns 
är fast svetsad på en sida medan den är rörlig på den andra. Rör material kan vara järn, rostfri 
stål, plast osv. På grund av unika egenskaper hos keramiken har elementer med keramiska 
belägg flera gånger längre livslängd. 

Rör och rör båge elementer
För mindre flöde resistans genom transport anläggningar för transport av olika substanser 
installeras rör bågar. På grund av centrifugala kraften, rost och abrasion sliter bågar snabbt. 
Med keramiska belägg åstadkomer mycket längre livslängd och samt kostnadsbesparning. 
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Kors rör element 

Kors rör element 
belägger vi med 

samma diameter (d) 
och med lika diameter 

(d och d1)

Rör med två grenar

För att minska flöde resistans vid substans 
trasport från flera rör ledningar till en ledning 
används fastning båg elementer. Med 
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Ett exempel från industrin
Ett kraftverk hade stora problem med rör 
och rör element. De var tvungna att byta 
dessa varje år. Mellan åren 1985 och 
1992 installerade vi: 902 stycken olika 
rör, 856 stycken rör bågar och kors rör, 
16 stycken detaljer för hydrocykloner alla 
med keramiska belägg. Rören vi 
installerade mellan 1985 – 1992 är 
fortfarande i funktion

Reducerings element

För att öka substans flöde eller reducera rör lednings diameter används reducerings element. 
Diameter Ød minskas till diameter Ød1 och givetvis på den delen var d minskas till d1 slitage 
är mycket större. Med keramiska 
belägg minskar slitage och samt 
reducering livs längd är flera 
gånger längre. 
Keramiska beläggs tjocklek kan 
variera mellan 10 och 20mm. Max 
dimension:  L=1000mm, 
Ød=300mm. 
Oftast efter kunds behov.

Skruv transporter (matare)

Hos insprutning pressar, centrifugala 
separatorer, vid transport av grinigt material 
osv. skruv matare har enorm slitage. Med 
keramiska belägg på en skruv matare och på 
stator vägar får vi räta mellanrum. 
Livslängd på skruvmataren är 3-5 gånger 
längre.  
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Keramiska  plattor

Bunkrar, silor, kanaler, transport vagnar, koniska reservoarer (redskap som används för att 
fylla substans genom trånga öppningar) har stor slitage på grund av  abrasion och hög 
temperatur. Med keramiska belägg är livslängden 20 gånger längre än med med stål. 
Keramiska belägg är även 50% lättare än belägg i stål.

Centrifugala separatorer 
Beroende av storlek och form tillverkar 
vi separatorer i keramik eller med 
keramiska belägg.
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Fläktskyffel och fläkt hus

Keramiska belägg ger längre livslängden och förbättrar funktion. 
Stor resistans mot slitage och hög temperatur

KVARN BELÄGGNING OCH ELEMENTER FÖR KVARNAR

Bäst lösning vid malning av abrasive material är kvarn belagt med hög kvalitets keramik - 
95% Al203. Med keramiska belägg har kvarnar mycket längre livslängd och samt 
kostnadsbesparningar och det kommer inte förorening av malt material.  

Keramiska belägg är lättare än metall belägg 
och det innebär mindre belastning.
Om keramiska element för malning (kulor och 
cylindrar) är av samma material som 
keramiska belägg på kvarn vägar abrasive 
problem är absolut löst. 
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