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Preferowane zastosowanie metalowych materiałów odpornych na zużycie
Zastosowanie Przykłady Materiał

Wysokie temperatury Zsuwnie klinkieru, chłodniki klinkieru 
Kruszarki spieku, chłodnice spieku

KALMETALL
KALCAST, KALMETALL

Duże wahania temperatur rampy koksowe (listwy cokołowe) KALMETALL, KALCAST, KALMETALL HB

Mocne obciążenie wskutek uderzeń Strefy uderzania w zbiornikach
Miejsca przekazywania z/na taśmy
Wykładzina mieszarki
Wykładziny kruszarek

KALMETALL
KALCAST, KALMETALL, KALMETALL HB
KALCAST, KALMETALL, KALMETALL HB /CB
KALCAST, KALMETALL, KALMETALL HB

Silne siły dynamiczne oddziałujące na 
podzespoły

Skrzydła wentylatorów i turbin
Noże oddzielające

KALMETALL, KALMETALL TC
KALMETALL, KALMETALL TC, KALMETALL HB

Struktury samonośne Sita KALCAST, KALMETALL, KALMETALL HB

Problemy z zamocowaniem Przenośniki ślimakowe KALCAST, KALMETALL, KALMETALL HB
KALMETALL TC

KALMETALL nadaje się do łączenia z innymi materiałami

KALCAST i KALCRET
Wykorzystanie w systemie niszczarek 
odpadów z tworzyw sztucznych

Koło czerpakowe jako przykład 
wyprodukowanej na miarę 
konstrukcji spawanej KALMETALL

KALMETALL TC w połączeniu z KALOCER
Ceramika z tlenku glinu jako materiał w 
postaci gotowych cegieł

 KALMETALL 
Napawanie utwardzające 
Ze stopów o wysokiej 
zawartości chromu i węgla 
na twardej konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej lub ze stali 
specjalnych

 KALCAST 
Żeliwo utwardzane
Żeliwo utwardzane chromem 
lub manganem o dużej 
odporności na uderzenia 
i/lub ścieranie

 KALMETALL TC 
Węglik wolframu
Spiekane płyty z węglika 
wolframu o dobrym stosunku 
twardości do wytrzymałości. 
Kształtki są przyspawane na 
konstrukcji stalowej.

 KALMETALL HB 
Stal hartowana wodą
Odporne na zużycie płyty 
stalowe poddawane specjalnej 
obróbce termomechanicznej. 
KALMETALL HB jednakowo 
nadaje się do formowania i 
spawania.

 KALMETALL CB
Sztabki odlewane
Płyty odlewane KALCAST z 
twardego chromu, spawane na 
twardej konstrukcji ze stali

 ZESPOLENIE MATERIAŁÓW
Najlepsza i najtańsza ochrona 
przed zużyciem składa się często 
z połączenia kilku materiałów. 
Metalowa ochrona przed 
zużyciem nadaje się do łączenia 
z ceramiką z tlenku glinu 
KALOCER lub komponentem 
twardym KALCRET. Wybór 
materiałów zależy od danych 
warunków zużycia. 

FIRMA KALENBORN OFERUJE OBSZERNY PROGRAM W ZAKRESIE METALOWEJ OCHRONY PRZED 
ZUŻYCIEM, W TYM:

KALMETALL I KALCAST:
OPTYMALNE ROZWIĄZANIE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU 
SKOMPLIKOWANYCH PROBLEMÓW W ZAKRESIE ŚCIERANIA

METALOWA OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM:
PREFEROWANY WYBÓR W PRZYPADKU ZUŻYCIA WSKUTEK 
UDERZEŃ I ŚCIERANIA



 KALMETALL

KALMETALL 
Napawanie utwardzające  

Bardzo dobra ochrona przed 
zużyciem na dużych powierzchniach

KALCAST 
Żeliwo utwardzane

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem 
części seryjnych lub złożonych kształtów

KALMETALL TC 
Węglik wolframu

Ekstremalna ochrona przed zużyciem

KALMETALL HB 
Stal hartowana wodą

Korzystna cenowo ochrona przed 
zużyciem na dużych powierzchniach

KALMETALL CB 
Sztabki odlewane

Proste montowane rozwiązanie 
zapewniające dobrą ochronę przed 
uderzeniami i ścieraniem

KONSTRUKCJA Napawanie utwardzające stopami o bardzo 
wysokiej zawartości chromu i węgla na 
twardym podłożu ze stali konstrukcyjnej lub 
stali nierdzewnej i/lub stali żaroodpornej

Produkowane pod wymiar kształty z  blachy 
napawanej są możliwe tak samo jak i 
wykładanie poszczególnych podzespołów

Żeliwo utwardzane chromem lub 
manganem

Różne kształty i geometrie są odlewane 
w poszczególnych formach

Spiekane płyty z węglika wolframu o 
dobrym stosunku twardości do 
wytrzymałości, spawane na twardej 
konstrukcji

Możliwe wykładanie złożonych powierzchni 
i wielkości

Utwardzane odporne na zużycie stale 
poddawane specjalnej obróbce 
termomechanicznej.

Możliwe jest docięcie i produkowanie 
kształtów na wymiar 

Płyty z żeliwa białego o wysokiej zawartości 
chromu

STOP WARSTWY CHRONIĄCEJ 
PRZED ZUŻYCIEM

Stopy surówki o bardzo wysokiej zawartości 
chromu i węgla, umożliwiające dodanie 
innych stopów odpornych na ścieranie

Stopy surówki o bardzo wysokiej zawartości 
chromu, manganu i węgla, 
umożliwiające dodanie innych stopów 
odpornych na ścieranie

Kształtki spiekane wykonane z metalu 
twardego i kobaltu/niklu

Uszlachetniona stal drobnoziarnista z ok. 
0,2 % węgla i ok. 1 % chromu

Stopy surówki z żeliwa białego o wysokiej 
zawartości 
chromu, metalurgicznie połączone z płytą 
ze stali konstrukcyjnej

TWARDOŚĆ 700 do 820 HV 580 do 700 HV 1 800 HV 400 do 600 HB 700 HB

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE Bardzo dobra Dobra do bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Dobra do bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA Dobra do bardzo dobra Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Bardzo dobra

NAJWYŻSZA TEMPERATURA Do 550 °C Do 350 °C Do 350 °C Do 250 °C Do 200 °C

ODPORNOŚĆ NA ZMIANY 
TEMPERATUR

Dobra Średnia Dobra Dobra Dobra

WYMIARY Blachy o rozmiarze 1 900 x 3 900 mm
Napawanie utwardzające od 3 do 18 mm
Konstrukcja od 5 mm w górę

Grubość ściany od 15 mm w górę
Łączna masa w zakresie od 20 do 3 500 kg

Wymiary 20 x 20 mm 
Grubości od 2 do 5 mm

Blachy od 1 000 x 1 350 mm
Grubości od 4 do 130 mm

Grubości od 23 do 100 mm

TYPOWE ZASTOSOWANIA Wykładanie mieszalników, zbiorników, 
zsuwni, rur, sit, lejów itd.

Wykładziny mieszalników, narzędzia 
mieszające, młotki, rolki i płyty szlifujące

Narzędzia mieszające, zgarniacze, skrzydła 
wentylatorów, wykładziny obudów

Sita, wykładziny mieszalników, skrzydła 
wentylatorów, obudowy, zsuwnie

Zsuwnie, silosy, leje, rury itd.

ZALETY Nadaje się do rozwiązań specjalnych
Ochrona przed zużyciem na dużych 
powierzchniach
Możliwość wykorzystania jako konstrukcja 
samoistna 

Nadaje się do produktów seryjnych
Ochrona przed zużyciem złożonych 
geometrii

Nadaje się do rozwiązań specjalnych w 
przypadku ekstremalnego zużycia

Korzystne cenowo rozwiązanie w przypadku 
umiarkowanego zużycia
Ochrona przed zużyciem dużych powierzchni
Możliwość 
wykorzystania jako materiału 
konstrukcyjnego

Łatwe w obróbce, najlepsze rozwiązanie 
połączonej ochrony przed zużyciem: 
Ścieranie i uderzenia

  SZEROKI WYBÓR
OCHRONY PRZED 
ZUŻYCIEM


