
Stålprodukter med hög 
draghållfasthet
Hög hållfasthet för valstråd till bro- och 
djuphavskabel

Besparingar i vikt och kostnad är avgörande för 

utformningen och konstruktionen av kabelbroar och 

djuphavskablar.

Hög draghållfast stål

Det förbättrade förhållandet mellan hållfasthet mot vikt av 

vår hög draghållfasthet i valstråden möjliggör tvärsnitt som 

skall reduceras och levererar följande: 

• Minskad kabelvikt (inklusive kabelband, klämmor och 

hängare)

• Minskad tid för kabeldragning

• Minskad tid för byggnationen

• Kostnadsbesparingar för hela projektet

Ytterst noggranna tester för kvalitetssäkring

Kvaliteten på våra produkter säkerställs genom 

ytterst noggranna testprocedurer som utförts i 

Levererans kvalitet

Leverans av valstråd sker genom vår specialbyggda valstråd 

servicecenter eller vårat automatiserade ”coil warehouse” 

tillåter British Steel att erbjuda en effektiv leveransservice. 

Dessa strömlinjeformade leveransanläggningar är utrustade 

med skräddarsydda hanteringsutrustning som i kombination 

med minimal hantering och ett anti-slip golvsystem som 

minimerar lagrings och hanteringsskador.

Teknisk support från våra specialister

Vårt team av erfarna metallurger ger dedikerad teknisk 

support till våra kunder, inklusive val av den lämpligaste 

stålkvalitet och storlek, detaljerad metallurgisk analys för 

att lösa specifika problem, samt utveckling av nya och mer 

avancerade stålkvaliteter för allt mer krävande applikationer.

välutrustade laboratorier för att verifiera stringenta 

kriterier såsom segregering, renhet, glödskal, ytkvalitet, 

avkolning, kemisk sammansättning, storlek, form och 

draghållfasthetsegenskaper. Våra produkter uppfyller de 

krav som ställs för de mest utmanande och säkerhetskritiska 

användningsområdena.

British Steel`s ackrediteringar: 

ISO 9001:2015 för vårt kvalitetsledningssystem och 

ISO 14001:2015 för vårt miljöledningssystemsystem.   

BUILDING STRONGER FUTURES

Hög draghållfasthet i 
bro och djuphavskabel 
kräver hög jämn kvalitet 
i valstråden, med en hög 
hållfasthet i förhållande till 
vikten. 

VALSTRÅDProduktblad

Valstråd dimensioner

Tråddiameter

Ring vikt 

Ring längd 

Ring dimensioner 

5,5 - 15,0mm i 0,5mm steg

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Ytterdiameter: 1250mm max
Innerdiameter: 850mm min
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Höghållfasta stålkvaliteter

Tabellen nedan visar de typiska mekaniska egenskaperna och kemiska analysgränserna för British Steels 

höghållfasta stålkvaliteter. Andra specifikationer och analysgränser kan övervägas på begäran.

Stålsorter

Stålsort Kolhalt Legering
Typisk hållfasthet av 12mm 

varmvalsad tråd, 
(N/mm2) 

Typisk reduktionsgrad 
(%)

M83B 0,8 V 1180 ≥30

M85B 0,83 V 1220 ≥30

M90B 0,88 V 1260 ≥25

X85Cr 0,83 Cr 1200 ≥30

X95Cr 0,93 Cr 1220 ≥25

M94Si 0,92 Si, Cr 1370 ≥25


