
Wyroby stalowe do 
zbrojenia opon 
walcówka wysokowęglowa na 
kord oponiarski

Dostarczanie jakości

Wysyłka walcówki poprzez dedykowane centrum 

serwisowe lub ze Zautomatyzowanego Magazynu 

Kręgów pozwala firmie British Steel na efektywną 

realizację dostaw. Nasz dział wysyłkowy wyposażony jest 

w specjalnie zaprojektowane urządzenia do transportu, 

które w połączeniu z ograniczonym do minimum 

przemieszczaniem kręgów oraz antyściernym podłożem, 

minimalizują uszkodzenia wynikające z magazynowania i 

przemieszczania materiału.

Pomoc techniczna naszych specjalistów

Zespół doświadczonych metalurgów zapewnia 

specjalistyczne wsparcie techniczne naszym klientom, 

w tym wybór najbardziej odpowiedniego gatunku stali i 

wymiaru walcówki, szczegółową analizę metalurgiczną w 

celu rozwiązania specyficznych problemów związanych 

z przerobem materiału, a także opracowywanie nowych i 

bardziej zaawansowanych gatunków stali dla coraz bardziej 

wymagających zastosowań.

Produkujemy stal o wysokiej wytrzymałości, aby 

sprostać wymaganiom światowego przemysłu 

oponiarskiego, który dąży do produkcji lżejszych i 

bardziej trwałych opon, pozwalających zmniejszyć 

zużycie paliwa i poprawić efektywność pojazdu.

Skupiamy się na specyfikacji klienta

Nasza walcówka na kord oponiarski jest produkowana 

zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. 

Wytrzymałość na rozciąganie jest dostosowywana przez 

właściwe adaptowanie mikrostruktury stali, podczas 

gdy charakterystykę zgorzeliny można dopasować do 

preferowanej metody czyszczenia walcówki. W ten 

sposób zapewniamy, że dostarczamy stalowe rozwiązanie 

spełniające dokładnie Państwa wymagania, opierając się na 

naszej wiedzy na temat finalnego zastosowania stali oraz na 

doświadczeniu w rozwoju produktu. 

Rygorystyczne testy na rzecz zapewnienia jakości 

Jakość naszych produktów jest zapewniona poprzez 

rygorystyczne procedury testowe przeprowadzane w 

dobrze wyposażonych laboratoriach w celu sprawdzenia 

surowych kryteriów, takich jak segregacja, czystość stali, 

zendra, jakość powierzchni, odwęglenie, skład chemiczny, 

wymiar i kształt oraz wytrzymałość na rozciąganie. Nasze 

produkty spełniają normy dla najbardziej wymagających i 

ważnych dla bezpieczeństwa aplikacji.

British Steel posiada certyfikat ISO 9001:2015 dla systemu 

zarządzania jakością oraz ISO 14001:2015 dla systemu 

zarządzania środowiskowego.     

BUILDING STRONGER FUTURES

British Steel stale pracuje 
nad opracowaniem nowych 
gatunków stali o coraz lepszych 
właściwościach, które spełniają 
najbardziej rygorystyczne 
wymagania jakościowe.

WALCÓWKAKarta danych technicznych

Wymiary walcówki

Średnica walcówki 

Ciężar kręgu  

Długość kręgu 

Wymiary kręgu  

5,5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Średnica zewnętrzna: maks 1250mm
Średnica wewnętrzna: 850mm min
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Gatunki stali do zbrojenia opon

Poniższa tabela zawiera standardowe analizy chemiczne gatunków stali do zbrojenia opon produkcji British Steel. Istnieje 

możliwość rozpatrzenia innych gatunków lub innych wariantów poniższych analiz  chemicznych. Tabela zawiera typowe 

wartości wytrzymałości na rozciąganie oraz przewężenia jednak te parametry mogą być dostosowane do indywidualnych 

wymagań poprzez optymalizację procesu produkcji.

Gatunek stali

Gatunek C         Si            Mn          P          S         N Cr
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

(MPa)

Przewężenie 
(%)

62C 0,62 – 0,65 0,19 – 0,22 0,48 – 0,53 ≤0,011 ≤0,011 ≤0,006 – 920 ≥46

72C 0,71 – 0,75 0,19 – 0,22 0,48 – 0,52 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 – 1030 ≥40

84C 0,81 – 0,84 0,19 – 0,22 0,48 – 0,51 ≤0,013 ≤0,012 ≤0,006 – 1120 ≥37

95C+Cr 0,90 – 0,95 0,19 – 0,22 0,33 – 0,37 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 0,20 –0,24 1260 ≥37


