
walcówka o wysokim współczynniku wytrzymałości 
względem wagi do produkcji lin mostowych i 
głębinowych

Minimalizowanie ciężaru i kosztów ma kluczowe znaczenie 

przy projektowaniu i budowie mostów podwieszonych i 

głębinowych lin cumownicznych.

Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

Nasza walcówka o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 

poprzez zwiększony stosunek wytrzymałości do ciężaru 

umożliwia zredukowanie przekrojów i zapewnia:

• obniżenie ciężaru liny i nadbudowy

• zredukowanie czasu montażu lin

• zredukowanie programu budowy

• oszczędności w całkowitych kosztach projektu

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.

Rygorystyczne testy na rzecz zapewnienia jakości 

Jakość naszych produktów jest zapewniona przez 

rygorystyczne procedury testowe przeprowadzane w 

dobrze wyposażonych laboratoriach w celu sprawdzenia 

surowych kryteriów, takich jak segregacja, czystość 

stali, zgorzelina, jakość powierzchni, odwęglenie, 

skład chemiczny, wymiar, kształt i 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 i ISO 14001:2015 dla systemu 

zarządzania środowiskowego.   

BUILDING STRONGER FUTURES

Mosty o wysokiej 
wytrzymałości oraz liny 
głębinowe wymagają 
walcówki o niezmiennej 
jakości, charakteryzującej 
się wysokim 
współczynnikiem 
wytrzymałości względem 
wagi 

WALCÓWKAKarta danych technicznych

Wyroby stalowe do zastosowań 
o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie

Wymiary walcówki

Średnica walcówki 

Ciężar kręgu  

Długość kręgu 

Wymiary kręgu  

5,5 - 15,0mm co 0,5mm 

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Średnica zewnętrzna: maks 1250mm
Średnica wewnętrzna: 850mm min
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Gatunki stali o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie

Poniższa tabela zawiera typowe wartości wytrzymałości na rozciąganie walcówki w stanie surowym 

produkcji British Steel. Istnieje możliwość rozpatrzenia innych gatunków.

Gatunki stali

Gatunek
Typowa 

zwartość 
węgla %

Znaczące dodatki 
stopowe

Typowa wytrzymałość na rozcią-
ganie dla walcówki 12mm w stanie 

surowym (N/mm2)

Typowe przewężenie 
(%)

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


