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สำ�รวจโลกโซเชียลของ Hardox®
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HARDOX® HiACE สามารถใช้งานได ้
ยาวนานข้ึนในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นกรด

การสร้างรถเก็บขยะที่มน
ี ้ำ�หนักเบาเป็น trend ในปัจจุบน
ั ซึ่งช่วยประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิง
และเพิม
ู ขึ้นได้เนื่องจากขยะมูลฝอยในชุมชนทำ�ให้เกิด
่ ความสามารถในการบรรทุกให้สง
สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและกัดกร่อนจึงมีความต้องการพิเศษในการเลือกใช้เหล็ก

ความทนทานต่อการสึกหรอที่สง
ู ขึ้นช่วยให้สามารถใช้เหล็กที่บางลงทำ�ให้
มีน้ำ�หนักเบาลงได้ อีกทัง
้ ยังช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นได้อีกด้วย
รถบรรทุกเก็บขยะที่มน
ี ้ำ�หนักเบากว่าจะประหยัดต้นทุนได้มากกว่าสำ�หรับ
ผูใ้ ห้บริการรถบรรทุก และยังสร้างผลกระทบต่อสิง
่ แวดล้อมน้อยลงด้วย
ผูผ
้ ลิตรถเก็บขยะหลายรายเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hardox® HiAce และ
ให้ผลตอบรับในเชิงบวกเป็นอย่างมาก รถขนขยะสองคันที่ใช้ Hardox®
HiAce ทำ�เหล็กแผ่นพื้นสามารถใช้งานได้นานกว่าหนึ่งปีในสวีเดน การวัด
และการตรวจสอบด้วยสายตาของพื้นรถบรรทุกแสดงให้เห็นว่า Hardox®
HiAce สามารถอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ได้ความต้องการ
Hardox HiAce มีคณ
ุ สมบัติเชิงกลที่ดีเยีย
่ มเช่นเดียวกับ Hardox
450 ไม่วา่ จะเป็นความแข็ง กำ�ลัง และความเหนียวที่ได้ ความแตกต่างก็
คือวิธท
ี ี่ Hardox® HiAce จัดการกับการสึกหรอที่เกิดจากการกัดกร่อน
®

®

เมื่อระดับ pH ลดลง กลไกการสึกหรอต่าง ๆ ก็จะเริม
่ ทำ�งาน เหล็กที่มี
ความแข็งกว่าไม่ได้ทำ�ให้อายุการใช้งานของอุ ปกรณ์ยาวนานขึ้นเสมอไป
Hardox® HiAce ทำ�งานได้เช่นเดียวกับเหล็กกล้า 450 HBW ในสภาพ
แวดล้อมที่มก
ี ารสึกหรอตามปกติ แต่ที่ระดับ pH ต่ำ� มันสามารถยืดอายุ
การใช้งานได้ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับเหล็ก AR400

ในการทดสอบ เราได้เปรียบเทียบ Hardox® HiAce กับเหล็กกล้าไร้สนิม
โดยใช้กรดและสารกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ซึ่งผลการวิจย
ั ระบุวา่ Hardox®
HiAce มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมทัว่ ไปอย่างเช่น SS304
เกือบ 20%.
Hardox® HiAce ยังสามารถทำ�หน้าที่เป็นเหล็กโครงสร้างได้ด้วย โดยมี
การรับประกันพลังงานกระแทก 27 J ที่ -20 °C (20 ft-lb at -4 °F)
มีความหนาให้เลือกตัง้ แต่ 4-25.4 มม. (0.157-1”) ตามโปรแกรมขนาด
ด้านล่าง สามารถแปรรูปได้ด้วยเครื่องจักรชนิดเดียวกันกับที่ใช้กับ
เหล็ก Hardox® เกรดอื่น ๆ มีความสามารถในการดัดโค้งได้เหมือนกับ
Hardox® 450.
อายุการใช้งานสัมพัทธ์ในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนของการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยชุมชนและการรีไซเคิล
6

ความต้านทานการกัดกร่อน

5

ความต้านทานการสึกหรอ

4

อายุการใช้งานสัมพัทธ์

SSAB ได้ทำ�การวิจย
ั ด้านการสึกหรอที่เกิดจากการกัดกร่อนมาหลายปี
และได้พฒ
ั นาเหล็กกล้าเกรดใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้มาก
ขึ้น: Hardox® HiAce เหล็กนี้มป
ี ระโยชน์ในการต้านทานการสึกหรอที่มี
การกัดกร่อนที่เกิดจากกระบวนการจัดการของเสียในเขตชุมชน
ในรถบรรทุกขยะ โรงผลิตพลังงานจากขยะ โรงงานรีไซเคิล และ
อุ ตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มส
ี ภาพแวดล้อมที่เป็นกรด
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Hardox® HiAce
ความแข็งที่ระบุ HBW

425–475

รับประกันการทนต่อแรง
กระแทก CVT J ที่ -20 °C (ftlb at -4°F)

อายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นก
่ ับการสึกหรอ (เทียบกับ
รด ขึ้นอยูก
เหล็ก 400 HBW)

CEV/CET ทัว่ ไป

27 J (20 ft-lb)

สูงสุ
ู ด 3 เท่า

0.99/0.38

ช่วงความหนา มม. (นิว้ )

สำ�หรับ 20 มม. (¾")

4.0-25.4 (5/32–1")

ความกว้าง

1000-

1351-

1500-

1601-

1701-

1801-

1901-

2001-

2101-

2201-

2301-

2401-

2501-

2601-

2701-

2801-

2901-

3001-

3101-

3201-

3301-

ความหนา

1350

1499

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3350

4.0-4.7
4.8-5.7
5.8-6.7
6.8-7.7
7.8-8.7

ความยาวสูงสุด 14630 มม. (576”)
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24.1-25.4

นอกขอบเขตของขนาด
มีขอ
้ จำ�กัดบางประการ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูล
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