
Pod oznaczeniem KALCAST 
występują odlewy utwardzane 
jako materiały o różnorodnych 
cechach.

Kształtki z KALCAST są  
odlewane. Pozwala to na  
produkowanie zarówno  
płaskich wykładzin jak i  
elementów o skomplikowa-
nych kształtach geometrycz-
nych.

Wymiary płytek  
standardowych sięgają  
do 1000 x 1000 mm.  
Grubość ścianek jest  
zmienna i może wynosić  
pomiędzy 15 mm, a 70 mm.

Zalety KALCAST:
■   odlewany metaliczny 

materiał trudnościeralny  
o różnych grubościach

■   w zależności od stopu 
duża odporność na 
ścieranie z zadowalającą 
odpornością na udar lub 
duża odporność na udar z 
zadowalającą odpornością 
na ścieranie 

■   możliwość dopasowania 
do najróżnorodniejszych 
kształtów

■   niskie koszty w przypadku 
produkcji seryjnej

żeliwo utwardzane KALCAST  
o różnych składach stopowych 

Twardy lub odporny na udar



Żeliwa utwardzane
Wysokostopowe trudnościeralne żeli-
wo o wysokiej zawartości węgla  
(> 2 % ) jako

■  KALCAST  
 Chromowe żeliwo utwardzane 
z wysoką zawartością węglików 
chromu

■  KALCAST NiHard  
z wysoką zawartością niklu

Elementy z Kalcast mogą być stoso-
wane zarówno jako wyłożenie trud-
nościeralne stalowych elementów 
nośnych (np. rur i kolan) lub mogą 
mieć formę kompletnego odlanego 
komponentu.

KALCAST C155

KALCAST NiHard4

C Si Mn Cr Ni Mo
obróbka 
cieplna

HV10 HRC
odporność  

na ścieranie
odporność  

na udar

KALCAST C151 3,5 0,6 – 4,5 2,2 – – 700 60 +++ +

KALCAST NiHard1 3,3 0,4 0,5 2,2 4,0 max 0,4 x 660 57 ++ +/-

KALCAST NiHard2 2,7 0,4 0,5 1,9 4,1 max 0,4 x 660 55 ++ +/-

KALCAST C153 3,0 0,6 – 16,0 1 – x 620 56 ++ +++

KALCAST NiHard4 2,9 1,9 0,5 8,5 5,7 max 0,4 x 550 55 + +++

 KALCAST C155 3,0 0,6 – 20,0 – – x 700 60 +++ ++

 KALCAST C155 3,0 0,6 – 20,0 – 1,0 x 820 64 +++ ++

 KALCAST C155 3,0 0,7 – 20,0 – 2,0 x 820 64 +++ ++

KALCAST C157 3,3 0,8 – 26,0 0,2 1,5 x 750 62 +++ +

Ważnymi zaletami elementów z  
KALCAST są relatywnie niskie koszty 
wytworzenia dla produkcji seryjnej 
oraz ochrona przed ścieraniem w 
zakresie całej grubości ścianki.  
Minusem dla produkcji jednostkowej 
są wysokie koszty modelu.

Żeliwo utwardzane jest trudne w 
obróbce. We wszystkich gatunkach 
KALCAST wymagana jest następu-
jąca kolejność obróbki: wyżarzanie 
zmiękczające, obróbka wiórowa, 
hartowanie i obróbka wykańczająca. 

Należy unikać kompleksowej  
obróbki żeliwa utwardzanego  
(jak np. nacinania gwintu). 

Systemy mocowania  
KALCAST
Elementy z KALCAST mogą być wykonane w formie 
samonośnych konstrukcji lub jako wykładziny  
mocowane do konstrukcji bazowej za pomocą  
połączeń mechanicznych, np. za pomocą śrub 
trudnościeralnych.

Ponadto można odlane kształtki montować na  
kleju na bazie żywicy lub minerałów, jak również  
na kleju żaroodpornym i kwasoodpornym.

Kalenborn  
proponuje kompletną ofertę:
■  elementy z żeliwa utwardzanego

■ obróbkę termiczną  
 (wymiary pieca: 5200 x 3600 x 2000 mm)

■  szeroki zakres obróbki mechanicznej  
(frezowanie, toczenie, wiercenie i gwintowanie, 
wytaczanie, struganie, dłutowanie, obróbka na 
centrach CNC)

z KALCAST optymalne  
rozwiązanie problemów 

W każdym przypadku właściwy materiał:



Spirala szybu w przemyśle wydobywczym węgla  
kamiennego z wypróbowaną wykładziną KALCAST

KALCAST  w połączeniu z ceramiką węglika  
krzemu KALSICA oraz ceramiką utwardzaną  
KALCERAM K

Żeliwa utwardzane  
manganem
W przypadku żeliwa utwardzanego  
manganem  KALCAST C101 mówimy 
o odlewie żeliwnym z niskim udzia-
łem węgla (< 2 %) oraz dużą zawar-
tością manganu (węgiel : manganu  
= 1 : 10).

Żeliwo utwardzane manganem jest 
po procesie odlewania stosunkowo 
miękkie (HV 220). Po zastosowaniu  
go w miejscach narażonych na  
szczególnie silne uderzenia staje się 
coraz twardszy (do HV 580). Chodzi 
tu o tzw. materiał samoutwardzalny, 
którego rdzeń pozostaje nadal  
stosunkowo ciągliwy.

Materiał polecany do stosowania w 
miejscach szczególnie narażonych na 
udar, na przykład w młotach, zgrze-
błach itp. Materiał ten jest stosunkowo 
niedrogi. Minusem jest niewielka 
twardość w przypadku nie występo-
wania udaru.

KALCAST C101

C Si Mn obróbka 
cieplna HV10

KALCAST C101 1,2 0,6 13 x 580 (samohartujący) 
220 (po odlaniu)

Ślimak transportowy przy granulacji szlaki, wykładzina 
ślimaka z KALCAST C155. Średnica ślimaka wynosi 1200 mm

Rola mieląca pionowego młyna rolkowego do węgla o  
średnicy 1500 mm, włącznie z obróbką cieplną i mechaniczną 

Przykłady zastosowania KALCAST



Żeliwa utwardzane, żeliwo szare i sferoidalne

BOGATY PROGRAM  
RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ  

Żeliwo szare
Stop żelaza i węgla z dużą zawartością  
węgla (> 2 %). Węgiel tworzy płatki  
grafitowe.

Zastosowanie w elementach  
konstrukcyjnych takich jak: korpusy  
maszyn, obudowy pomp, korpusy  
silników, wentylatorów itp. 

Zalety w przypadku produkcji seryjnej  
w stosunku do konstrukcji spawanych.  
Minusem są duże koszty wykonania  
form i stosunkowo duża kruchość modeli. 

Żeliwa sferoidalne
Powstają one w skutek modyfikacji 
odpowiednio przygotowanych żeliw 
szarych. W wyniku tego procesu otrzy-
mujemy strukturę z węglem w postaci 
kulek.

Zastosowanie w elementach  
konstrukcyjnych, które są narażone  
na oddziaływanie dużych sił.  
Może zastępować staliwo. 

Zalety w produkcji seryjnej w stosunku  
do konstrukcji spawanych. Cenowo  
korzystniejsze niż staliwa, droższe  
niż żeliwa szare. 
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Więcej informacji uzyskacie Państwo w: 

Odlewnia „Świdnica” Sp. z o.o.

ul. Kliczkowska 53 
58-100 Świdnica

Tel.: +48 74 640 20 25 
Fax: +48 74 853 89 75

marketing@odlewnia.swidnica.pl 
www.odlewnia.swidnica.pl

Kalenborn DELMA Sp. z o.o.

ul. Olszowa 60 
58-150 Strzegom

Tel.:  +48 74 855 54 00 
Fax: +48 74 855 54 01

kalenborndelma@kalenborndelma.pl 
www.kalenborn.com 

Kalenborn Bazalt Sp. z o.o.

ul. Marsalka Piłsudskiego 68  
27-200 Starachowice

Tel.: +48 41 274 53 51  
Fax: +48 41 274 61 50

bazalt@kalenbornbazalt.pl 
www.kalenborn.com


