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Trudno�cieralna technologia Densit® - ochrona przed �cieraniem dla

przemys³u energetycznego zasilanego paliwami sta³ymi, jest znana i

ceniona w Polsce ju¿ od ponad 14 lat.

Podstaw¹ unikatowych w³asno�ci technologii Densit® (stale zreszt¹

rozwijanych przez firmê Densit A/S z Danii) jest wysokowytrzyma³a osno-

wa bazuj¹ca na technologii DSP Den-

sified System with ultrafine Particles

(zagêszczony system z ultradrobnymi

cz¹stkami). Osnowa ta posiada gê-

sto�æ ponad 3000 kg/m3 i wytrzyma-

³o�æ mechaniczn¹ > 240 N/mm2. Z tak
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wysokowytrzyma³ej i gêstej osnowy, cz¹stki

trudno�cieralne, ró¿ne dla ró¿nych gatunków

Densit® (boksyty, korund, karborund, alumina)

nie s¹ w trakcie procesu wycierania wyrywane

z pod³o¿a, tylko stopniowo powierzchniowo wy-

cierane, daj¹c os³onê w postaci �efektu cienia�

dla spoiwa. Pod wzglêdem mechanicznym jed-

nak to spoiwo jest wytrzymalsze od kruszywa,

ka¿dy prze³om ceramiki chemicznej Densit® na-

stêpuje wskro� ziaren kruszywa, a nie spoiwa,

co jest wyró¿nikiem tej technologii. Szczegó-

³owy opis technologii trudno�cieralnej Densit®

mo¿na znale�æ w katalogach lub na stronie in-

ternetowej www.densit.pl.

W energetyce polskiej, tak jak i we wszyst-

kich licz¹cych siê obiektach na �wiecie, ochro-

na przed �cieraniem Densit® znajduje siê prak-

tycznie we wszystkich typach instalacji poka-

zanych w tabelce.

Nie tylko jednak dobór materia³u trudno�cie-

ralnego jest wa¿ny. Zalecane rozwi¹zanie to tak¿e

jego sposób aplikacji, który zale¿y od warun-

ków lokalnych, wielko�ci instalacji oraz czasu,

jaki jest w dyspozycji do wykonania zadania.

Wyró¿nia siê trzy zasadnicze metody in-

stalacji:

l Wy³o¿enie rêczne poprzez system kotwie-

nia (Densit® WearFlex). (zdj. 1)

l Wylewanie p³askie lub kszta³towe (Densit®

WearCast). (zdj. 2)

l W celu znacznego przyspieszenia wyk³a-

dania materia³ów Densit® w du¿ych po-

wierzchniowo instalacjach (przez co na-

stêpuje znaczne skrócenie czasu przesto-

ju zwi¹zanego z remontem lub inwestycj¹),

wychodzimy z propozycj¹ technologii We-

arSpray® - natrysk materia³u poprzez sys-

tem kotwienia.  (zdj. 3)

Rêczne technologie wyk³adania (WearFlex)

s¹ miêdzy innymi u¿ywane w zabezpieczeniach

przeciw �cieraniu w obudowach wentylatorów

(np. Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Ko-

zienice S.A.). Wy³o¿eniu podlegaj¹ kieszenie

boczne z dolotami oraz przestrzeñ pod wirni-

kiem, z tym ¿e pas podwirnikowy na szeroko-

�ci oko³o 20 cm wiêcej ni¿ szeroko�æ wirnika,

jest dodatkowo wzmacniany p³ytkami alumi-

ny, ze wzglêdu na bardzo du¿¹ prêdko�æ prze-

p³ywu (nawet do 90 m/s).  (zdj. 4)

Technologie wylewania p³askiego lub

kszta³towego s¹ przede wszystkim wykorzysty-

wane do wykonywania ró¿nego typu paneli p³a-

skich i kszta³towych (np. przeno�niki zgrzeb³o-

we wêgla dla kot³ów fluidalnych w Elektrocie-

p³owni ¯erañ).  (zdj. 5)

Technologia mieszana - wy³o¿enie rêczne i

wstawiane panele w miejscach najbardziej na-

ra¿onych na wytarcia, ma zastosowanie miêdzy

innymi w ruro-suszarkach i przesypach

(drzwiach) m³ynów wentylatorowych (np. w

Elektrowni Siekierki, Elektrociep³owni ̄ erañ). Na

drzwiach m³yna wentylatorowego, w miejscach

uderzenia strugi wêgla wstawione s¹ panele wy-

konane z Densit® WearCast 2000, które mog¹

byæ w razie konieczno�ci szybko wymienione

na nowe. Pozosta³a czê�æ wy³o¿ona �na sta³e�

przez Densit® WearFlex 2000 wytrzymuje bez

konieczno�ci napraw oko³o 6-10 lat.  (zdj. 6)

Technologia elementów gotowych zawie-

ra miêdzy innymi produkcjê wk³adek palniko-

wych (np. w Elektrowni Kozienice S.A.) oraz

kolan ró¿nego typu (brak ograniczeñ wynika-

j¹cych ze �rednic wewnêtrznych, k¹ta, promie-

nia, przy³¹czy itp.), w których wy³o¿enie trud-

no�cieralne Densit®, jako monolityczna wylew-

ka mo¿e byæ prowadzona niecentrycznie. Ko-

lana i inne kszta³towe elementy mog¹ byæ

wsparte systemem detekcji wewnêtrznej zu¿y-

cia wyk³adziny trudno�cieralnej.  (zdj. 7)

Firma Wumig - Densit Polska Sp. z o.o. -

przedstawiciel duñskiej firmy DENSIT A/S, a

jednocze�nie wykonawca specjalistycznych re-

montów w energetyce i cementownictwie, na

ka¿de ¿yczenie dostarcza zainteresowanym

bardziej szczegó³owe informacje o technolo-

giach Densit® - ochronie przed �cieraniem dla

temperatur do 12000C.  (zdj. 8)

Prowadzimy:
Sprzeda¿ materia³ów Densit® i wykonaw-

stwo w Polsce instalacji przemys³owych zabez-

pieczonych przed �cieraniem � zarówno no-

wych jak i remontowanych (wraz z niektórymi

typami urz¹dzeñ).

Wykonawstwo elementów gotowych, wy-

konanych w trudno�cieralnej technologii Den-

sit® (kolana, prostki, elementy rozga³ê�ne, itp),

wykonane w technologii rdzeniowej.

Instalacjê materia³ów natryskowych Den-

sit® WearSpray i technologii ochrony przed

�cieraniem Densolate (wy³o¿enie trudno�cie-

ralne z wysokoskuteczn¹ izolacj¹ pod warstw¹

wy³o¿enia.

Nadzór technologiczny, szkolenia i doradz-

two w dziedzinie materia³ów przemys³owej

ochrony przed �cieraniem i technologii specjal-

nych w przemy�le energetycznym, cemento-

wym i wapienniczym.

Szkolenia i certyfikowanie - wspólnie

z macierzyst¹ firm¹ DENSIT® A/S z Danii

- lokalnych podwykonawców.

Przeprowadzanie analiz skuteczno�ci

ochrony przed �cieraniem i symulacje ekono-

miczne op³acalno�ci stosowania ró¿nych typów

ochrony przed �cieraniem.

WUMIG - DENSIT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Pancera 14/14, 03-187 Warszawa

Biuro, warsztaty i magazyny:
ul. Modliñska 12

tel./fax (022) 587 44 08
tel. (022) 587 44 51

kom. (0) 601 28 30 11
www.densit.pl
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