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Aşınma: gerçek öykü

Aşınma plakası seçiminiz, işiniz için bazı

Aşınmaya İLİŞKİN BİLGİLER

sonuçları doğurur. Hardox® ekipman ve
makinelerinizin aşınma performansını
en üst düzeye çıkarır, atölyenin teslimat
sürelerini kısaltır ve operasyonlarınızın
genel verimini yükseltir.
Kararlı özellikleri sayesinde, Hardox’un
performansı kullanım ömrü boyunca aynı
kalır. Bu durum, kullanım ömrünü son
derece öngörülebilir de kılarak, onarım
programınızı daha modern ve verimli hale
getirmenize olanak sağlar.
Yüksek sertlik, dayanım ve tokluk kombinasyonuyla Hardox, aralarında ezme,
ayrıştırma ve taşımanın da yer aldığı çeşitli
uygulamalarda kullanılabilir. Hardox’un
üstün performansının arkasındaki sır
nedir? Üretim süreci, çeliğin en gelişmiş
teknoloji ile metalürjik temizliğini ve eşsiz
bir sertleştirme prosesini içerir; sonuçta
aşınma plakalarında sıra dışı sertlik,
sağlamlık ve işlem uygunluğu elde edilir.

Aşınma farklı yollarla gerçekleşir ve her
birinin uygulamanızın kullanım ömrüne
farklı bir etkisi vardır. En yaygın uygulama
türleri sürtünme aşınması ve darbe
aşınmasıdır. İki yüzey arasındaki dar bir
boşluğa sıkışan aşındırıcı parçacıkların
yol açtığı sıkışma aşınması da yaygın bir
aşınma türüdür.
Geri dönüştürülebilir her malzeme
benzersizdir ve belirli tipteki aşınma
hasarına katkıda bulunur.
Teknik Müdürlerimiz tarafından
sunulan WearCalc yazılımı, malzemeler
arasındaki bağıl farklılıkları tanımlar ve
hesaplar. Size, bağıl aşınma ömrünü
önceden kestirme ve farklı aşınma
çözümlerini karşılaştırma olanağı sağlar.
Uygulamanız ve aşınma durumu ne olursa
olsun, Hardox sizin olağanüstü aşınma
performansına giden biletinizdir.
Sürtünme

Uzmanlık HİZMETİNİZDE
Plakalara ek olarak, SSAB size uzmanlık
da sunar. Sizinle bilgilerimizi Teknik
Müdürlerimiz, Kavramsal Tasarım
Grubumuz ™ ve Aşınma Teknolojisi
Grubumuz ™ yoluyla paylaşırız. Conceptual
Design Group (Kavramsal Tasarım
Grubu), ürününüzü tasarım bakış açısıyla
optimize etmenize yardımcı olabilecek
uzmanlardan oluşur. Wear Technology
Group (Aşınma Teknolojisi Grubu), aşınma
ile ilgili teknik bilgileri geliştirmeye
adanmıştır. Size, doktora derecesine
ve aşınma zorluklarını çözümleme
konusunda onlarca yıllık deneyime sahip
uzmanlara erişim olanağı sunuyoruz.
Aşınmaya ilişkin kritik bileşenler hakkında
uygulamalı destek ve bilgi alabilirsiniz.

Sürtünme aşınmasında, aşındırıcı yapılar
serbestçe kayarak yuvarlanabilir. Daha
sert bir Hardox ürün sınıfı seçilerek
kullanım ömrü önemli ölçüde artırılabilir.

sürtünme
Sürtünme aşınmasında, çakıl taşları gibi aşındırıcı
yapılar serbestçe kayarak yuvarlanabilir. Daha sert bir
Hardox ürün sınıfı seçilerek kullanım ömrü önemli
ölçüde artırılabilir.

darbe
Darbe aşınmasında, çakıl taşları aşınma bileşeninin
yüzeyine çeşitli açılardan çarpar. Daha sert bir Hardox
ürün sınıfı burada daha uzun bir kullanım ömrü
sağlayacaktır.

Darbe
Darbe aşınmasında, malzemeler aşınma
bileşeninin yüzeyine çeşitli açılardan
çarpar. Daha sert bir Hardox ürün sınıfı
burada daha uzun bir kullanım ömrü
sağlayacaktır.
Sıkışma
Sıkışma aşınmasında, aşınma
bileşenlerinin kullanım ömründeki artışın
ölçülmesi zordur. Bununla birlikte, sertliği
artırılmış bir Hardox plaka genellikle
kullanım ömrünü belirgin ölçüde artırır.

sıkışma
Sıkışma aşınmasında, aşınma bileşenlerinin kullanım
ömründeki artışın ölçülmesi zordur. Bununla birlikte,
sertliği artırılmış bir Hardox plaka genellikle kullanım
ömrünü belirgin ölçüde artırır.


Hardox – Eksiksiz ürün programı

Aşınmayla mücadeleniz ne olursa olsun, buna uygun bir Hardox plakasını
mutlaka bulacaksınız. Seçim yapabileceğiniz kapsamlı bir sertlik kalitesi, kalınlık
ve genişlik yelpazesi, uygulamanızın performansını her zaman maksimuma
çıkarmanızı sağlayacaktır.
Hardox 400 ve 450 yüksek tokluğa, iyi bükülebilirliğe ve mükemmel
kaynaklanabilme yeteneğine sahip, çok yönlü aşınma plakalarıdır.
Hardox 500 yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılan, tok,
bükülebilir ve kaynaklanabilir bir aşınmaya dirençli plakadır.

13-2054 119 hardox_recycling_tr-TR.indd 1

Hardox 550, 550 Brinell sertliği ve Hardox 500'e eşit tokluğu ile, aşınma
ömrünü, çatlamaya karşı direnci azaltmadan artırmak üzere tasarlanmıştır.
Hardox 600 600 Brinell sertliğe sahiptir, ancak yine de kesilebilir ve
kaynaklanabilir – yüksek performans gerektiren uygulamalar için mükemmel
bir plakadır.
Hardox Hituf, aşınma ve çatlamaya karşı olağanüstü direnç gerektiren ağır
yük sınıfı aşınma parçaları için ekstra yüksek toklukla tasarlanmış bir aşınmaya
dirençli plakadır.
Hardox Extreme son derece yüksek aşınma direnci gerektiren uygulamalar
için tasarlanmıştır. Sert yüzeyli kaplama plakaları ve yüksek krom beyaz demir
gibi yüksek maliyetli aşınma ürünlerinin yerine geçebilir.

2013-07-08 08:52

SSAB, 45'in üzerinde ülkede çalışana sahiptir ve İsveç ve ABD'de üretim tesisleri bulunmaktadır.
SSAB hisseleri, Stockholm'deki NASDAQ OMX Nordic Borsasında işlem görmektedir.
www.ssab.com.
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SSAB, katma değer sağlayan yüksek dayanımlı çelikte bir dünya lideridir. SSAB daha güçlü,
hafif ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için, müşterileriyle yakın işbirliği içinde geliştirdiği
ürünler sunar.

SSAB Swedish Steel Çelik Dış¸ Tic. Ltd. Şti
Bayar Cad. Gülbahar Sokak Perdemsac Plaza
No:17/31-32 34742 Kozyatağı- Istanbul
Tel: +90 216 445 59 54
Fax +90 216 445 59 56
info.turkey@ssab.com
Bölgenizdeki Hardox şirketi:
www.hardox.com
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Geri Dönüşüm Tesisinde

HARDOX
Başarınızın Bir Parçası
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zorlu Görevler İçin Geri
Dönüşüm parçaları
8

Atıkların parçalara ayrılması gibi geri dönüşüm
prosesleri ekipman üzerinde büyük baskılara yol
açar.
Ve kullanılan malzemelerin fazla hızlı aşınması,
çok yüksek maliyetler anlamına da gelebilir.
Verimli ve rekabetçi kalabilmek için, kötü
kullanıma dayanabilen malzemeler kullanmak
hayati önem taşır. Çözüm, Hardox aşınma
levhasıdır.
Zorlu görevler için özel olarak geliştirilmiş
Hardox aşınma plakası, geri dönüşüm firmalarına
ve geri dönüşüm ekipmanları üreticilerine
maliyetlerini düşürme, hizmet ömürlerini uzatma
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ve üretimlerini optimize etme olanağı sunar.
Dünyanın yıpranmaya karşı dirençli önde
gelen aşınma plakası olarak Hardox, yüksek
darbe ve sürtünme aşınmalarına dayanabilir,
ancak aynı zamanda kolayca kaynaklanabilme
ve işlenebilme özelliklerine de sahiptir. Geri
dönüşüm ekipmanlarında Hardox kullanmak,
makinelerinizin hizmet ömürlerini önemli ölçüde
uzatarak, duruş sürelerini ve saat başı işletim
maliyetlerinizi en düşük düzeye indirir.
Hardox size ayrıca, verimliliğinizi optimize etme
ve kendi servis aralıklarınızı belirleme olanağı da
sunar.
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GRaFİklER: TomaS öHRlınG
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Uygulamalar

1. Çöp kamyonu
Hardox 400 veya 450. Hardox'un sertliği artırılınca,
daha yüksek taşıma kapasitesine sahip daha hafif
kamyonlar üretilebilir. Çöp kamyonlarının içindeki
istifleme bıçaklarında Hardox 450 veya 500 kullanılır.

2. Astar plakaları
Hardox 500, 550 veya 600. Hardox, bazı ayrıştırma
ceplerinin duvarlarını astarlamada kullanılabilir.

3. POLİPLER
Hardox 450 veya 500. Hardox, polip ve diğer kavrama
ekipmanlarının ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

4. Parçalayıcılar
Hardox 500, 550 veya 600. Hardox, parçalama
makinelerinde de kullanılabilir. Kullanılacak özel çelik
kalitesi, sıralanan malzemeye ve makine içindeki
sert, zor ezilen nesnelerin sıklığına bağlıdır. Hardox
çeliklerin yüksek tokluğu, parçalama makinelerine,
çatlama ve yarılmalara karşı önemli ölçüde daha
yüksek direnç sağlar.

5. Granülatör bıçakları
Hardox 600 veya Extreme. Granülatör bıçakları başta
plastik, lastik, kablo ve kauçuk atıklar olmak üzere
atıkları parçalara ayırmada kullanılır. Hardox çeliklerin
yüksek tokluğu, çentiklenmeye karşı önemli ölçüde
daha yüksek direnç sağlar.

6. PRİZMATİK bıçaklar
Hardox Extreme veya 600. Başta plastik, lastik, kablo
ve kauçuk atıklar olmak üzere atıkları parçalara
ayırmada Hardox kullanılabilir. Hardox çeliklerin
yüksek tokluğu, çentiklenmeye karşı önemli ölçüde
daha yüksek direnç sağlar.

7. ÇEKİÇLİ DEĞİRMENLER
Hardox 500, 550 veya 600. Çekiçler, atık ve minerallerin parçalanmasında kullanılır. Hardox çeliklerin
yüksek tokluğu, çatlamaya karşı önemli ölçüde daha
yüksek direnç sağlar.

8. Elek/kalbur
Hardox 500 veya 450. Merdane bükmeli elekler, aynı
anda hem ayrıştırma hem de parçalara ayırma işlemi
için geri dönüşümde yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Hardox çeliklerin yüksek tokluğu, çatlamaya karşı
önemli ölçüde daha yüksek direnç sağlar.

9. Konveyör kayışı
Hardox 450 veya 500. Hardox levhalar hat konveyör
kayışları ve hareketli zincirlerde kullanılabilir.

10. Konteynerler
Hardox 400 veya 450. Konteynerlerin yanları ve
tabanlarında kullanılan Hardox aşınma levhası,
tokluğu sertlikle birleştirerek, darbe ve çentiklere
karşı daha fazla direnç ve daha yüksek bir aşınma
direnci sağlar.
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