ประโยชน์ของ
ความเค้นครากสูง
การอัปเกรดไปใช้เหล็กกล้าที่มีความเค้นครากสูงขึ้น ช่วยให้
่ ขีดความสามารถ
สามารถออกแบบอุ ปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นได้ อีกทั้งยังเพิม
้
ในการรองรับโหลดอีกด้วย สามารถรับความเค้นได้สง
ู ขึน ทำ�ให้ใช้
เหล็กกล้าที่บางกว่าได้ ซึ่งมอบความได้เปรียบหลายประการ ดังนี้:

่ ต้น นักออกแบบสามารถลดน้ำ�หนัก
• ขึ้นกับจุดเริม
ของโครงสร้างเหล็กกล้าได้สง
ู สุดถึง 40 เปอร์เซ็นต์
่
• หากส่วนใดส่วนหนึงได้รบ
ั การเชื่อม เวลาการเชื่อมและ
้ิ เปลืองที่ใช้ในการเชื่อม
ปริมาณวัสดุสน
ก็จะลดลงอย่างมาก
ความเค้นคราก หมายถึงความเค้นที่เหล็กกล้ารองรับได้
ก่อนจะเกิดการผิดรูปเชิงพลาสติก ด้านล่างนี้คือค่าจุดคราก
ที่เหล็กกล้ายังกลับสูร่ ูปร่างเดิมได้
เมื่อหยุดให้โหลด
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Equalizer – เพื่อคุณสมบัติที่สมดุล

เครื่องปลูกพืชแบบ 36 แถวของ Equalizer ใช้ Strenx® 700 Tube เพื่อ
โครงสร้างที่เบาและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
ข้อดีท่ี ระบุ เป็ นตั วเลขได้
• เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้มากขึ้น 5 เฮกตาร์ต่อชัว่ โมง
• อาจประหยัดน้ำ�มันดีเซลได้มากกว่า 400 ลิตร
ในระหว่างฤดูกาลเพาะปลูก
• ลดน้ำ�หนักลงประมาณ 40% จากการออกแบบดั้งเดิม
ซึ่งใช้เหล็กกล้าแบบอ่อน S355

่ น้ำ�หนักอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เพราะคุณจะได้
“แค่เพิม
่
เครืองจักรที่ใช้งานไม่ได้จริงซึ่งต้องการแรงม้ามากมาย
เพียงเพื่อให้แล่นไปบนดินได้ คุณต้องการเครื่องจักรที่
ทำ�งานตามหน้าที่ที่ออกแบบมา ดังนั้นจึงต้อง
ออกแบบให้มน
ี ำ ้�หนักเบาที่สุด และแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะ
ทำ�ได้ ”

Gideon Schreuder,
ผู้อำ�นวยการบริหารของ Equalizer

อ่านกรณีศก
ึ ษาฉบับเต็มได้ท:ี่ www.strenx.com
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STRENX® 700
นำ�สมรรถนะไปสูจ
่ ุด
สูงสุดและเหนือกว่านั้น
Strenx® 700 คือมาตรฐานใหม่ในการออกแบบ
ด้วยเหล็กกล้ากำ�ลังสูง แต่มน
ั ยังไม่จบแค่น้ัน!

นี่เป็ นเหตุผลที่เราเรียกว่า
เหล็กกล้าเพื่อสมรรถนะ

ความเค้นคราก 700 MPa ขึ้นไปนั้นจะมาเป็ นมาตรฐานใหม่
ในการออกแบบด้วยเหล็กกล้ากำ�ลังสูง ถ้าคุณใช้เหล็กกล้ากำ�ลังต่ำ�
ผลิตภัณฑ์ของคุณก็อาจจะ
ทำ�งานได้ไม่เต็มศักยภาพ Strenx® จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณไปสูจ
่ ุด
สูงสุดและเหนือล้ำ�กว่านั้น

strenx.com

เหล็กกล้าที่มีความเค้นคราก 700 MPa สามารถ
รับความเค้นได้สง
ู กว่าเหล็กกล้า S355 ทำ�ให้ใช้
เหล็กกล้าขนาดบางกว่าเพื่อรองรับโหลดระดับ
เดียวกันได้ หรือไม่ก็ รองรับโหลดได้มากขึ้นถ้าใช้
เหล็กกล้าขนาดเท่ากัน ไม่วา่ จะเป็ นทางใด ความเค้น
่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ครากที่สูงขึ้นก็จะช่วยเพิม
และการทำ�งาน

แรงดึง, นิวตัน

ทำ�ความเข้าใจกับความเค้นคราก

ระยะยืดตัว มม
Strenx® 700

S355

รูปร่างเรขาคณิตของตัวอย่างเหมือนกัน

เตรียมพร้อมอัปเกรดสมรรถนะ
ผลิตภัณฑ์

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

การทนต่อแรงตึง
Rm [MPa]

การยืดตัว A5 min
t ≥ 3 มม. [%]

รัศมีความโค้งด้านในต่ำ�
สุด/t ทั้งสองทิศทาง
3 < t ≤ 6 มม.

Carbon Equivalent
CET/CEV ทั่วไป
t=6 มม. [%]

ความเหนียวต่ำ�สุดที่
ทดสอบด้วยการกระแทก
วิธี Charpy V [J/°C]

40/-20

2-8

700

750-950

12

1.2

0.25/0.39

Strenx® 700MC D

8.1-10

680

750-950

12

*

…

40/-20

Strenx® 700MC Plus

3-8

700

750-950

13

1.0

0.24/0.38

40/-60

Strenx® 700MC Plus

8.1-12

680

750-950

13

*

…

40/-60

ช่วงความหนา
[มม.]

ความเค้นคราก
Rp02 min [MPa]

การทนต่อแรงตึง
Rm [MPa]

การยืดตัว
A80 min [%]

รัศมีความโค้งด้านใน
ต่ำ�สุด/t
ทั้งสองทิศทาง [มม.]

Carbon Equivalent
CET/CEV สูงสุด [%]

0.7-2.1

700

1000-1200

7

2.0

0.29/0.40

ช่วงความหนา
[มม.]

ความเค้นคราก
Rp02 min [MPa]

การทนต่อแรงตึง
Rm min [MPa]

การยืดตัว
A5 min [%]

รัศมีความโค้งด้านในต่ำ�
สุด/t แนวขวาง/แนวยาว
8≤ t <15 [มม.]

Carbon Equivalent
CET/CEV
สูงสุด t=10 มม. [%]

Strenx® 700 CR

ผลิตภัณฑ์

เหล็กแผ่น

ความเค้นคราก
Rp02 min [MPa]

Strenx® 700MC D

ผลิตภัณฑ์

เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน

ช่วงความหนา
[มม.]

ความเหนียวต่ำ�สุดที่
ทดสอบด้วยการกระแทก
วิธี Charpy V [J/°C]

Strenx® 700 E

4-53

700

780-930

14

1.5/2.0

0.32/0.49

69/-40

Strenx® 700 E

53.1-100

650

780-930

14

*

…

69/-40

Strenx® 700 E

100-160

650

710-900

14

*

…

69/-40

่ เติมเกี่ยวกับการดัดงอผลิตภัณฑ์ได้ที่ ssab.com
* รับข้อมูลเพิม

