
Firma SSAB jest Ðwiatowym liderem w produkcji wysokowytrzymałej stali z uwzglÐdnieniem wartoÐci 
dodanej. SSAB oferuje produkty opracowane w bliskiej współpracy ze swoimi klientami z myÐlÐ o 
silniejszym, jaÐniejszym i bardziej zrównowaÐonym Ðwiecie. 

SSAB zatrudnia 9200 pracowników w ponad 45 krajach na całym Ðwiecie. Obiekty produkcyjne firmy 
znajdujÐ siÐ w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Firma SSAB jest notowana na parkiecie NASDAQ 
OMX Nordic Exchange w Sztokholmie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt lub odwiedzenie naszej strony www.ssab.com

SSAB Oxelösund AB
SE-613 80 Oxelösund
Sweden

Tel: +46 155 25 40 00
Fax: +46 155 25 40 73
contact@ssab.com

www.hardox.com
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Element sukcesu

HARDOX W TERENIE
Roboty drogowe

Wybór blach trudnościeralnych ma 
duże konsekwencje dla prowadzonej 
działalności. Hardox® pozwala na 
maksymalne obniżenie zużycia sprzętu 
i maszyn, skracając czas przestoju w 
warsztacie i podnosząc wydajność 
prowadzonych prac.

Dzięki spójnym właściwościom 
Hardox zachowuje się dokładnie tak 
samo przez cały okres eksploatacji.
Obsługa serwisowa staje się zatem 
przewidywalna, a plan napraw można 
ułożyć w sposób racjonalny.

Hardox łączy w sobie wysoką 
twardość, wytrzymałość i odporność 
na obciążenia mechaniczne, dzięki 
czemu znajduje zastosowanie w 
rozmaitych obszarach – od prac leśnych 
poczynając, na robotach ziemnych i 
kładzeniu asfaltu kończąc.

Skąd się biorą tak doskonałe 
własności Hardox? Proces produkcji
obejmuje najwyższej jakości 
metalurgiczne oczyszczanie stali i 
unikalne hartowanie, w wyniku czego 
otrzymuje się blachę trudnościeralną 
o doskonałych właściwościach w 
zakresie twardości, wiązkości oraz 
obróbki warsztatowej.

DO WIADCZENIE I BIEG O  
– DO US UG
Oprócz blach SSAB oferuje 
doświadczenie i biegłość. Dzielimy się 
z Tobą naszą wiedzą za pośrednictwem 
specjalistów wyższego szczebla oraz 
zespołów Conceptual Design Group™ i 
Wear Technology Group™.

Zespół Conceptual Design Group 
tworzą specjaliści, którzy pomogą 
zoptymalizować Twój produkt w 
zakresie projektowym.

Zespół Wear Technology Group 
zajmuje się rozwojem i pogłębianiem 
wiedzy w obszarze ścierania i zużycia. 
Służy pomocą i informacją na temat 
elementów najbardziej narażonych na 
zużycie.

O CIERANIU I ZU YCIU
Zużycie przybiera różne formy, z których 
każda ma swoisty wpływ na okres 
eksploatacji urządzeń.

Najczęstsze postacie zużycia to ścieranie 
i zużycie udarowe. Innym typowym 
przykładem zużycia jest zużycie w 
konsekwencji zgniatania wywołane 
przez ścierne cząstki uwięzione w wąskiej 
szczelinie między dwoma sztywnymi 
powierzchniami.

Każdy rodzaj skał składa się z 
właściwego dla siebie zestawu 
minerałów, a te również przyczyniają 
się do określonych rodzajów uszkodzeń 
wynikających ze ścierania.

Oprogramowanie WearCalc, którym 
dysponuje nasz personel techniczny, 
służy do opisu i obliczania względnych 
różnic między materiałami. Pozwala 
przewidzieć względny okres zużycia 
i porównać różne rozwiązania w 
zakresie ścierania. Niezależnie od 
zastosowań i narażenia na zużycie 
Hardox jest zawsze gwarancją 
najlepszych własności, jeśli chodzi o 
odporność na zużycie.

Zu ycie: widziane od wewn trz

Hardox 400 i 450 to uniwersalne blachy trudno cieralne 
charakteryzuj ce si  wysok  odporno ci  na obci enia 
dynamiczne, dobrymi w asno ciami w zakresie zginania i 
znakomitymi w a ciwo ciami, je li chodzi o spawanie. 

Hardox 500 to wytrzyma a, daj ca si  zgina  i spawa  blacha 
odporna na cieranie, stosowana tam, gdzie wymagana jest du a 
odporno .

Hardox 550 o twardo ci 550 w skali Brinella i wi zko ci równej 
Hardox 500 jest przeznaczona do przed u enia okresu eksploat-
acji, ale nie kosztem odporno ci na p kni cia.

Hardox charakteryzuje si  twardo ci  600 w skali Brinella, nadal 
jednak mo e by  ci ta i spawana – jest to znakomita blacha do 
zastosowa  tam, gdzie wyst puj  bardzo trudne warunki.

Hardox HiTuf jest blach  trudno cieraln  o szczególnie 
wysokiej wi zko ci, przeznaczon  do zastosowania w ci kich 
elementach podlegaj cych zu yciu, w przypadku których 
wymagana jest  szczególna odporno  na zu ycie i p kni cia.

Hardox Extreme to blacha przeznaczona do zastosowa  tam, 
gdzie wymagana jest wyj tkowo wysoka odporno  na cieranie. 
Mo e z powodzeniem zast pi  drogie produkty trudno cieralne, 
jak napawane p yty nak adane, czy te  wysokochromowe bia e 
eliwo Mimo tak wysokiej twardo ci blacha ta mo e by  spawana, 

ci ta, frezowana i wiercona przy zastosowaniu standardowych 
metod warsztatowych.

CIERANIE
W przypadku cierania materia  cierny w 
postaci na przyk ad kruszywa mo e si  
swobodnie lizga  i toczy . Wybór twardszej 
klasy Hardox pozwala znacznie wyd u y  okres 
eksploatacyjny urz dze .

UDAR
W przypadku zu ycia udarowego kruszywo 
uderza pod ró nym k tem w powierzchnie 
podlegaj cych zu yciu elementów. Tak e tu 
twardsza klasa Hardox pozwoli na przed u enie 
okresu eksploatacji.

ZGNIATANIE
W przypadku zu ycia w konsekwencji zgniatania 
przed u enie okresu eksploatacji ulegaj cych 
zu yciu elementów jest trudniejsze do uzyskania. 
Jednak wi ksza twardo  blachy Hardox cz sto 
znacznie wyd u a okres u ytkowania.

HARDOX – KOMPLETNY PROGRAM PRODUKTÓW
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Budowa dróg to szczególne wymagania 
odno nie sprz tu i materia ów...

M OT HYDRAULICZNY 
Hardox 400/450 w obudowie m ota 
hydraulicznego nara onej na odpryski 
ska .

WYTWÓRNIA ASFALTU
Hardox 450/500/550 jako p yty do 
wy o enia oraz w zsuwniach wiru. 
Hardox 450/500 w skrzyd ach 
b bna. Hardox 450/500 w pojemniku
transportowym od b bna do skrzyni 
adunkowej samochodu ci arowego.

Y KA KOPARKI
Hardox 450/500/550 w y ce koparki. 
Hardox mo e znale  zastosowanie 
w ca ej y ce lub tylko w kraw dziach 
tn cych i bokach w zale no ci od 
nara enia na zu ycie.

ZABUDOWA NACZEPY 
SAMOWY ADOWCZEJ
Hardox 450/500 w zabudowie naczep
samowy adowczych i wywrotek. W tego
typu zastosowaniach Hardox z 
powodzeniem opiera si  zu yciu. 
Blacha Hardox jest te  bardzo odporna na 
uderzenia, co sprawia, e jest znakomitym 
rozwi zaniem przy tego typu projektach.

Y KA
Hardox 450/500/550 w ca ej y ce lub 
na kraw dziach tn cych i bokach w 
zale no ci od nara enia na zu ycie.

SPYCHACZ
Hardox 450/500/550 w lemieszu 
spychacza.

ZSUWNIA
W przypadku zsuwni do kruszarki 
oczywistym wyborem jest blacha 
Hardox 500/550/600 ze wzgl du na 
trudne warunki.

RÓWNIARKA SAMOJEZDNA
Hardox 450/500/550 w lemieszach 
równiarki samojezdnej.

KRUSZARKA
Hardox 500/550 stosowana jest w 
postaci p yt do wy o enia w miejscach 
szczególnie nara onych na zu ycie.

CYKL BUDOWY DROGI

1.  M ot hydrauliczny

2.  y ka koparki

3.  y ka

4.  y ka koparki

5.  Kruszarka

6.  y ka

7.  y ka

8.  Wytwórnia asfaltu

9.  Naczepa samowy adowcza (asfalt)

10.  Naczepa samowy adowcza ( wir)

11.  Spychacz

12.  Równiarka samojezdna

13.  Walec drogowy

14.  Maszyna do k adzenia asfaltu

15.  Naczepa samowy adowcza (asfalt)

16.  Recykler asfaltu

MASZYNA DO K ADZENIA 
ASFALTU 
Hardox 450/500/550 w p ytach deski 
równaj cej.


