Aşınma: İçyüzü

Hardox’un değişmeyen özellikleri sayesinde, kullanım ömrü boyunca performansı
değişmez. Ayrıca Hardox kullanımı ile hizmet ömrünü daha iyi tahmin eder, gerçekçi
onarım planları yapmanızı sağlar.
Yüksek sertlik, yüksek dayanım ve iyi tokluk
özelliklerini bir arada bulunduran Hardox,
orman hasadı ve zemin hazırlamadan asfaltlama çalışmalarına kadar çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Hardox’un yüksek performansının sırrı
nedir? Üretim sürecinde yer alan çeliğin
en modern metalürjik temizliği ve emsalsiz sertleştirme prosesi sonucunda yüksek
sertlik, tokluğa sahip atölye dostu aşınma
levhaları elde edilir.

Uzmanlığımız hizmetinizde

Levha temininin yanı sıra, SSAB sizlere
uzmanlık da sunar. Teknik Müdürler,
Kavramsal Tasarım Grubu™ ve Aşınma
Teknolojisi Grubu™ vasıtasıyla sahip
olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmaktayız.
Kavramsal Tasarım Grubu ürününüzün
tasarım açısından optimize edilmesine
yardımcı olan uzmanlardan oluşur.

Aşınma Teknolojisi Grubu aşınma
hakkındaki teorik bilgileri geliştirme çabası
içindedir. Size aşınma problemlerinin
çözümünde on yılların deneyimine sahip
doktor ve uzmanlarımıza ulaşma imkanı
sunuyoruz. Ayrıca aşınmaya maruz parçalar
konusunda uygulamalı destek ve bilgi de
alabilirsiniz.

Aşınma
Değişik aşınma şekilleri ile karşılaşabilirsiniz
ve bu aşınmalar uygulamalarınızın hizmet
ömrünü farklı şekillerde etkiler.

Sürtünme aşınmasında, agrega taşları gibi
aşındırıcı kısımlar kayabilir ve yuvarlanabilirler.
Daha sert bir Hardox türü seçilerek, hizmet
ömrü önemli ölçüde arttırılabilir.

En sık karşılaşılan aşınma çeşitleri sürtünme
aşınması ve darbe aşınmasıdır. Ayrıca
aşındırıcı parçacıkların iki sert yüzey
arasında kalan dar boşluğa sıkışması ile
oluşan sıkıştırmalı aşınmaya da oldukça sık
rastlanmaktadır.
Değişik taş türleri kendilerine özgü mineral
kümelerinden oluşur ve bu da kendilerine
özgü bir aşınma meydana getirir. Teknik
Müdürlerimizden temin edebileceğiniz
WearCalc yazılımı, malzemelerin sebep
olduğu aşınmalar arasındaki farklılıkları
tanımlar ve hesaplar. Bu yazılım vasıtasıyla
karşılaştırmalı aşınma ömrü tahmin edilebilir
ve farklı aşınma çözümleri karşılaştırılır.

Şantİyede Hardox

Sürtünme

SSAB katma değerli yüksek mukavemetli çelik üretiminde dünya lideridir. SSAB, daha güçlü, daha
hafif ve daha sürdürülebilir bir dünyaya erişmemizi sağlayacak, müşterileri ile birlikte geliştirdiği
ürünleri sunar.
SSAB’nin dünya genelinde 45 ülkede 8 700 çalışanı, İsveç ve ABD’de üretim tesisleri vardır. SSAB,
NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stocholm borsasında yer almaktadır.
Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçiniz veya www.ssab.com ’u ziyaret ediniz.

Darbe
Darbeli aşınmada agrega taşları aşınma
parçasına çeşitli açılarla çarparlar. Daha sert
bir Hardox türü burada da hizmet ömrünü
uzatacaktır.

Uygulama türünüz ve aşınma şekliniz ne
olursa olsun, üstün aşınma performansı için,
Hardox en önemli yardımcınızdır.

Sıkıştırma
Sıkıştırmalı aşınmada aşınma parçasının
hizmet ömrünü ölçmek daha zordur. Ancak,
Hardox levhasının sertliği arttıkça genelde
hizmet ömrü de belirgin ölçüde artar.

Hardox–Ürün Çeşitleri
Aşınma sorununuz ne olursa olsun ona uygun bir Hardox
levhası vardır. Geniş bir yelpazedeki sertlik, kalınlık ve
genişlik çeşitliliği, uygulamanızın performansını daima en
üst seviyede tutmanıza olanak verir.
Hardox 400 ve Hardox 450, yüksek tokluk, kolay bükülebilme ve
mükemmel kaynak edilebilme özellikleri taşıyan çok amaçlı aşınma
levhalarıdır
Hardox 500, yüksek aşınma direnci gerektiren uygulamalar için
tok, bükülebilen ve kaynak edilebilen bir aşınma levhasıdır.
Hardox 550 ise, 550 HB sertliği ve Hardox 500’ünkine eşit
tokluğuyla aşınma ömrünü, çatlak oluşum riskini yükseltmeden,
arttırmak için tasarlanmıştır.

Hardox 600 sınır durumlar için üretilmiş dünyanın en sert aşınma
levhasıdır. Yüksek kromlu beyaz dökümler, Ni-hard ve kaynak
dolgu gibi malzemelerle rekabet etmektedir.
Hardox HiTuf, aşınma ve çatlamaya direncin mutlaka birlikte
istendiği kalın kesitli aşınma parçaları için düşünülmüş ekstra yüksek tokluğa sahip bir aşınma dirençli levhadır.
Hardox Extreme, çok yüksek aşınma dayanımı gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Çok yüksek maliyetlere sahip kaynak
dolgulu levhalar ve yüksek krom alaşımlı beyaz çelikler yerine
kullanılabilir. Yüksek sertliğine rağmen, standart atölye koşullarında
kaynak edilebilir, kesilebilir, işlenebilir ve delik delinebilir.

SSAB
SE-613 80 Oxelösund
Sweden
T +46 155 25 40 00
F +46 155 25 40 73
contact@ssab.com

www.hardox.com
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Aşınma levhasının seçimizin işinize etkileri
vardır. Hardox® kullandığınız ekipman ve
makinelerin aşınma performansını yükseltir,
atölye üretim sürelerini kısaltır ve üretiminizdeki genel verimliliği arttırır.

Yol yapımı

Başarınızın bir parçası

YOL YAPIM AŞAMALARI

Yol yapımı için yeryüzünün
işlenmesi makine ve malzemeleri zorlar…
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Hidrolik Kırıcı

Ekskavatör kovası

Kova

Şut/Oluk

Kırıcı

Aşınmaya maruz kalan hidrolik kırıcı
yuvalarında Hardox 400/450.

Ekskavatör kovasında Hardox
450/500/550. Hardox aşınma
durumuna göre kovanın tamamında
veya sadece ön bıçak ve yanlarda
kullanılabilir.

Aşınma durumuna göre kovanın
tamamında veya sadece ön bıçak
ve yanlarda Hardox 450/500/550
kullanılabilir.

Kırıcıya giden şutlardaki zorlu ortam
için Hardox 500/550/600 kesin
çözümdür.

Aşınmanın yüksek olduğu iç
kısımlarda astar olarak Hardox
500/550 kullanılır.

Asfalt Şantiyesi

Damper

Buldozer

Greyder

Asfalt serme makinesi

Çakıl şutlarında ve astarlarda Hardox
450/500/550. Tambur kanatlarında
Hardox 450/500. Tamburdan taşıma
şaftına kadar nakliye konteynırında
Hardox 450/500.

Damper gövdelerinde Hardox
450/500. Hardox bu uygulamalarda
çok üstün bir aşınma savaşçısıdır.
Ayrıca Hardox yüksek darbe dayanımı
sayesinde mükemmel tasarım
çözümleri sunar.

Buldozer bıçağında Hardox
450/500/550.

Greyder bıçaklarında Hardox
450/500/550.

Aşınma levhaları olarak Hardox
450/500/550.

