
Ekonomiczne, z możliwości� różnorodnego 
zastosowania: napawanie KALMETALLEM

Różne elementy z zastosowaniem napawania KALMETALL

Pod pojęciem KALMETALL 
należy rozumieć różne systemy 
napawania składające się z 
korpusów wykonanych ze stali 
konstrukcyjnej oraz twardej 
warstwy napawanej.
Materiał podstawowy takich 
systemów jest nośnikiem 
wytrzymałości. Składa się on 
ze stali standartowych lub 
specjalnych, w zależności od 
danego przypadku.

Warstwa napawana tworzy
twardą warstwę ochronną
przed ścieraniem.
Składa się ona z pierwiastków
węglikotwórczych zapewnia-
jących wysoką twardość
napoiny wynosząca do
820 HV w zależności od
składu chemicznego stopu.

KALMETALL
! w zależności od stopu
warstwy napawanej wykazuje
dużą odporność na ścieranie,
dużą odporność na uderzenia
lub dużą odporność na zmiany
temperatury
! duże możliwości
zastosowania i dopasowanie
do określonych warunków

Serwis spawalniczy
! indywidualne napawanie
różnych elementów i części
składowych
! przeprowadzanie prac
zarówno u klienta jak i w
zakładzie firmy Kalenborn
! specjalizacja w regeneracji
systemów mielących

Blachy napawane
! blachy stalowe o różnej
jakości, grubości i wielkości;
korzystne cenowo przy
dużych powierzchniach
! specjalnie wykonane
elementy, które można
wyprodukować zgodnie z
życzeniem klienta
! niewielka waga i wysoka
opłacalność, jeżeli element
wykonywany jest jako
konstrukcja samonośna
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KALMETALL Skład chemiczny Twar- Maksym. Odporność
 materiałów spawalniczych % dość temp. zasto- na

C Cr Mo Nb B Fe HV sowania °C tarcie uderzenie temp.

W 100 5 30 - - - 60 700 350 xx x x

W 143 5 22 - 7 - 60 740 350 xxx x x

W 145 5 21 7 7 - 60 800 750 xxx x xxx

W 150 5 30 - - 1 60 820 350 xxxx - x

W 151 5 30 3 - - 60 700 550 xx x xx

Warstwa napawana 
KALMETALL

Serwis spawalniczy firmy Kalenborn:
Regeneracja rolki miażdżącej

Standardowe blachy napawane

Rozwi�zanie wielu problemów
ze ścieralności�

Mikrostruktura
KALMETALLU W 143

Warstwa napawana z pier-
wotnymi węglikami chromu
Warstwa napawana tworzy 
powłokę chroniącą przed 
ścieraniem. Składa się ona z 
systemu C-Cr-Fe z pierwot-
nymi węglikami chromu.
Dysponujemy różnym asorty-
mentem warstw napawanych. 
Dobór składu stopu warstwy 
napawanej zależy od obcią-
żenia ścieralnością, udarnoś-
cią i wahaniami temperatury.

Dane techniczne (wartości szacunkowe)

Oferta firmy Kalenborn
! kompletne systemy ochrony
przed ścieraniem w zależności
od zastosowania
! różne stopy materiału spa-
walniczego
! nanoszenie materiału spa-
walniczego w jednej lub kilku
warstwach
! ekonomiczne kombinacje
ceramicznych i metalicznych
rozwiązań wykładzin chronią-
cych elementy urządzeń przed
ścieraniem

Zalety KALMETALLU
! specjalnie wykonane ele-
menty urządzeń, zgodnie z
życzeniem każdego klienta
! duże możliwości zastoso-
wania i dopasowania do
określonych warunków
! niewielka waga i wysoka
opłacalność, jeżeli element
urządzenia będzie wykonany
jako konstrukcja samonośna
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Serwis spawalniczy z 
KALMETALLEM

Opancerzenie misy mielącej KALMETALLEM

Zautomatyzowana maszyna do wewnętrznego opancerzania rur

Rolki, misy, rury, elementy
składowe
Serwis spawalniczy firmy
Kalenborn oferuje rozwiązania
w różnych dziedzinach zasto-
sowań z wykorzystaniem na-
pawania. Należą tu na przy-
kład przewody odpylające przy
produkcji klinkieru w cemento-
wniach, kolana odpylające wę-
giel w elektrowniach, zsuwnie
zgorzeliny w stalowniach itp.
Konstrukcje ze stali o odpo-
wiedniej jakości w zależności
od konkretnego przypadku
są napawane najbardziej opty-
malnym stopem.
Firma Kalenborn jako produ-
cent konstrukcji z ochroną
przed ścieraniem jest także
sprawdzonym partnerem w
regeneracji elementów urzą-
dzeń zużytych przez ścieranie.
Typowymi przykładami są rolki
i misy mielące z odlewów żeli-
wnych do miażdżenia węgla,
skały wapiennej i klinkieru.
Rolki i misy mielące są obra-
biane przez serwis spawalniczy
firmy Kalenborn przy pomocy
zautomatyzowanych procesów
spawalniczych. Aby uniknąć
pracochłonnego demontażu
mis mielących, można prze-
prowadzić  regenerację także
na miejscu.
Misa mieląca obraca się przy
pomocy napędu pomocnicze-
go, napawanie przebiega
automatycznie tak długo aż
ponownie zostanie osiągnięty
końcowy zarys misy mielącej.
Niezbędne prace mogą być
przeprowadzone zarówno w
zakładzie użytkownika jak
również w warsztatach firmy
Kalenborn.

Dane techniczne:

Rolki i misy mielące
! maksymalny ciężar własny
15 ton
! maksymalna wysokość
warstwy napawanej 60 mm

Opancerzenie rur
! warstwa napawana od
wewnątrz lub na zewnątrz
! minimalna grubość ścian
rur 6 mm

! minimalna średnica przy
opancerzeniu wewnętrznym
90 mm (maksymalna długość
1.000 mm)
! maksymalna długość
rur przy opancerzeniu
wewnętrznym 5.000 mm
(przy Ø  250 mm)
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Oferta techniczna

KALMETALL
płyty standartowe

Mocowanie gwintowe przy
pomocy przyspawanego
bolca

Przyspawanie od miękkiej
strony materiału

Przyspawanie nakrętki z
gwintem wewnętrznym od
miękkiej strony materiału

Spawanie otworów

Systemy mocowania stosowane w firmie Kalenborn

Produkcja kompletnych konstrukcji 
z KALMETALLU

Płyty standartowe KALMETALL 
W 100 6+4

Wykroje z płyt standartowych
wykonane urządzeniem do cięcia
plazmą

Łączenie segmentów z płyty w
gotowe elementy

Płyty standartowe
Wymiary:
! 1.400 x 2.900 mm
! 1.150 x 2.400 mm
! 900 x 1.900 mm

Materiał podstawowy
i warstwa napawana
! grubość materiału

podstawowego od 5 mm
! standardowe grubości

warstwy napawanej 3 do
12 mm, maksymalnie 18 mm

Jakość materiału
podstawowego
! stale konstrukcyjne
! stale drobnoziarniste
! stale żaroodporne
! stale nierdzewne i

wytrzymale termicznie
! blachy odporne na ścieranie

Wykroje z płyt
Kalenborn dysponuje różnymi
technikami wykroju. Płyty
mogą być przycinane do
różnych wielkości.
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Łączenie spawami poszczególnych segmentów 
z KALMETALLU w jedną rurę

Formowanie na zimno płyty KALMETALL

System zawieszaniaMocowanie śrubą przy
pomocy pierścieni
wpuszczanych

Cięcie plazmą doskonale nadaje się do wykonania 
wykrojów z płyt KALMETALL

Rozwi�zania techniczne

Wykonywanie otworów
Przy pomocy cięcia plazmą w standartowych 
płytach KALMETALL można wykonać 
następujące otwory:
! kwadratowe od 12 x12 mm
! okrągłe od Ø 12 mm
! łezki od Ø  5/8 mm
! szczeliny od 4,5 mm szerokości
Jeżeli konieczne byłyby otwory o mniejszych 
wymiarach, to można zastosować cięcie 
wodne.

Formowanie płyt
Płyty z KALMETALLU można także ,ze 
względu na zastosowaną technikę spawania, 
formować w prostym procesie walcowania 
na zimno.
Najmniejsza średnica walcowana na zimno 
wynosi 250 mm w przypadku opancerzenia 
wewnątrz, 500 mm w przypadku opancer-
zenia na zewnątrz.

Optymalne rozwiązania
Kalenborn oferuje kompletne spektrum 
rozwiązań z zastosowaniem napawanych 
standartowych blach KALMETALL.
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kalpraxis

Ślimak transportowy do transportu klinkieru, ØØØØØ 800 mm 
opancerzony obustronnie KALMETALLEM W100

Przemysł cementowy

KALMETALL
dla wielu gał�zi przemysłu

Obudowa do wentylatora surowca o ØØØØØ 2.000 mm 
wykonana z KALMETALLU

Opancerzona płyta z do chłodnicy klinkieru z wysu-
wanym rusztem wykonana z KALMETALLU W145

Rozdzielacze w separatorze cementu o ØØØØØ 3.000 mm 
wykonane z KALMETALLU W100 6 + 4

Typowe przykłady zastosowania KALMETALLU:

! chłodnice klinkieru
! misy miażdżące
! podajniki ślimakowe
! pyło - przewody
! rolki miażdżące
! skrzydła

separatorów

! śmigła
wentylatorów

! wykładziny młyna
! wykładziny

separatorów
! wykładziny

wentylatorów
! zsypy klinkieru
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Rurociąg do transportu surowca Ø Ø Ø Ø Ø 
1.500 mm wykonany z KALMETALLU W100

Rurociąg do transportu 
klinkieru o średnicy 

wewnętrznej 300 mm 
wykonany z

KALMETALLU W100

Ślimaki transportowe chronione 
do ØØØØØ 2.000 mm, długość do
10.000 mm chronione przez

KALMETALL W100

Wykładzina klatki separatora do mielenia klinkieru o średnicy 3.150 
mm wykonana z KALMETALLU W100  6 + 4

Obudowa wentylatora i skrzydła 
wentylatora do systemów
pneumatycznych są chronione przy 
pomocy KALMETALLU 
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kalpraxis

Przemysł stalowy

KALMETAL
dla wielu gał�zi przemysłu

! centralne rury
wielkich pieców

! gorące i zimne sita
do aglomeratów

! opancerzenie gard-
zieli wielkiego pieca

! przewody ciśnie-
niowo-wyrównawcze

! przewody odpylające
! przesypy z taśm

! przenośniki
wibracyjne

! rynny
! stożki zasypowe
! wykładziny chłodnicy

żużla
! zasobniki
! zsuwnie
! zsypy żużla
! zsuwnie rozdzielające

Rurociąg opancerzony KALMETALLEM W100 w
systemie odpylającym, średnica wewnętrzna wynosi 
400 mm, grubość systemu 8 + 5

Przewód ciśnieniowo wyrównawczy w obrębie
wielkiego pieca; materiał podstawowy ma grubość 
30 mm, warstwa napawana KALMETALL W100 
grubość 6 mm; ØØØØØ 450 mm

Typowe przykłady zastosowania KALMETALLU:
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KALMETALL W100 przewód do transportu koksu, 
średnica wewnętrzna 500 mm

Zsyp żużla z kombinacją wykładzin: tlenek glinu z 
dodatkiem cyrkonu KALCOR oraz
KALMETALL W145

Down-Pipes przewodu redukcji bezpośredniej z 
KALMETALLU W151, średnica wewnętrzna wynosi 
355 mm, materiał podstawowy grubości 12,8 mm, 
wykonany ze stali 1.4829

Zsuwnia wibracyjna w  spiekalni wykonana z
KALMETALLU W143, wyłożono powierzchnię 10 m2

Gorące sita z KALMETALLU W145, otwory sita 
wykonane we wzorze jodełkowym

Stopień
spiętrzenia
w spiekalni
wykonany z blach 
standartowych 
KALMETALL 
W 100 8 + 5
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kalpraxis

Wykładzina obudowy wentylatora pyłu węglowego z 
KALMETALLU W100

Zregenerowane rolki miażdżące z młyna węgla,
ØØØØØ  1.500 mm

Palniki pyłu węglowego z wykładziną z 
KALMETALLU W145

Elektrownie w�glowe

KALMETALL
dla wielu gał�zi przemysłu

! kolana pyłu
węglowego

! misy miażdżące
! palniki pyłu

węglowego
! przenośniki węgla
! rozdzielacze
! rozdzielacze pyłu

węglowego

! rolki miażdżące
! rurociągi
! wentylatory pyłu

węglowego
! wykładziny młyna
! zasobniki węgla

Przewody pyłu węglowego do kotła spalającego z 
KALMETALL W100; Blachy prowadzące są
opancerzone z obu stron, Ø Ø Ø Ø Ø wewnętrzna 350 mm

Typowe przykłady zastosowania KALMETALLU:
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Inne gał�zie przemysłu

! kolana
! mieszarki
! przenośniki

wibracyjne
! rury
! rynny
! separatory

Typowe przykłady zastosowania z KALMETALLU:

! ślimaki
! wentylatory
! zasobniki
! zsuwnie
! zsypy

Kształtka przejściowa pneuma-
tycznego przewodu transportowe-
go z okrągłego na prostokątny, 
chroniona KALMETALLEM W100

Wykładzina wewnętrzna mieszarki betonu, ściany boczne, dno jak  i łopatki są chronione przy 
pomocy KALMETALLU W100, ØØØØØ 3.500 mm

Stożek z KALMETALLU W100 z wejściem inspekcyjnym do linii 
transportu pneumatycznego
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Kalenborn 
Asbacher Strasse 50
D-53560 Vettelschoss
Niemcy

Telefon +49.(0) 2645.18-0 
kalenborn@kalenborn.com
www.kalenborn.com

KALENBORN, ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALSICA, KALCRET, KALMETALL, KALINOX I KALEN są znakami towarowymi firmy Kalenborn.
Niniejsza kopia i nasze inne techniczne informacje służą w celach informacyjnych i doradczych. Wszystkie dane techniczne bazują na ocenach testów z przeprowadzonych prób. 
Nie należy ich interpretować jako gwarancji,na które przejmujemy ustawową rękojmię.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

Ł�czenie materiałów

Optymalne rozwi�zania z 
KALMETALL

Mieszarka do betonu: KALMETALL W na ścianakch 
bocznych i spiek ceramiczny  KALOCER na dnie
mieszarki gdzie występuje najintenstwniejsze ścieranie

Rura nurnikowa cyklonu do przesiewania piasku 
żużlowego w przemyśle cementowym, wnętrze rury 
jest wyłożone komponentem twardych materiałów 
KALCRETEM pokrywa jest opancerzona
KALMETALLEM W100

Obudowa spiralna oddzielacza
cyklonowego w przemyśle materiałów
ogniotrwałych wykonana z KALMETALLU W
jako samonośna konstrukcja obniżająca
ciężar, miejsca szczególnie narażone na
ścieranie są chronione spiekami
ceramicznymi KALOCER

Dalszych informacji można zasięgnąć w firmie Kalenborn




