
Yüksek Çekme Gerilimi 
Uygulamaları için Çelik Ürünler
Köprü ve derin sular için yüksek 
mukavemet-ağırlık oranlı tel filmaşin

Ağırlık ve maliyetten tasarruf, kabloyla desteklenen köprülerin 

ve derin deniz bağlama kablolarının tasarımı ve yapımı için 

kritik öneme sahiptir.

Yüksek Gerilimli Çelikler

Yüksek gerilimli filmaşinimizin, güçlendirilmiş ağırlık/ağırlık 

oranı kesitlerin azaltılmasını ve şu özellikleri sağlar: 

• Azaltılmış kablo ve üst yapı ağırlığı (kablo bantları,

kelepçeler, askı kabloları ve eyerler dahil)

• Azaltılmış kablo montaj ve eğirme süresi

• Azalan inşaat programı

• Genel proje maliyet tasarrufları

Kalitenin Sağlanması

Otomatik Kangal deposu veya amaca yönelik filmaşin servisi 

aracılığı ile yapılan kangalların sevkiyatı, British Steel’in verimli 

bir teslimat hizmeti sunmasını sağlar. Bu kolaylaştırılmış 

sevkiyat tesisleri, minimum taşıma ve aşınmaya karşı zemin 

kaplama sistemi ile birleştirilmiş, sipariş depolama ve taşıma 

hasarını en aza indiren ısmarlama taşıma ekipmanıyla 

donatılmıştır.

Uzmanlarımızın Teknik Desteği

Deneyimli metalürji ekibimiz, müşterilerimize, en uygun 

çelik sınıfı ve boyutunun seçilmesi, özel işleme problemlerini 

çözmek için detaylı metalurjik analizler ve gittikçe artan talep 

gören uygulamalar için yeni ve daha ileri derecede çelik 

gelişimini içeren özel teknik destek sağlamaktadır.Kalite güvencesi için titiz test

Ürünlerimizin kalitesi, ayırma, çelik temizligi, ölçek, yüzey 

kalitesi, karbonsuzlastirma, kimyasal bileşim, ebat, şekil 

ozellikleri ve cekme mukavemeti gibi zorlayici kriterleri 

doğrulamak için iyi donanımlı laboratuarlarda yapılan yuksek 

duzey test prosedürleri ile güvence altına alınmıştır. 

Ürünlerimiz, en zorlu ve güvenlik açısından kritik 

uygulamalardaki gerekli standartlari saglar.

British Steel, kalite yönetim sistemimiz için ISO 9001:2015 ve  

çevre yönetim sistemimiz için ISO 14001:2015’e akreditedir. 

BUILDING STRONGER FUTURES

Yüksek gerilimli köprü 
ve derin deniz kabloları, 
yüksek mukavemet 
/ ağırlık oranıyla 
uyumlu kaliteli filmaşin 
gerektirmektedir. 

FILMAŞINTeknik Veri Sayfası

Filmaşin Ebatları

Filmaşin çapı 

Kangal ağırlığı 

Kangal uzunluğu 

Kangal ebatları

5.5 - 15.0mm arası  (0.5mm’lik artışlarla)

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Dış çap: maksimum  1250mm
İç çap: min   850mm min
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Yüksek çekme gerilimli çelik kaliteleri

Aşağıda verilen tabloda standart üretimdeki kalitelere ait çekme mukavemetleri gösterilmiştir.İsteğe göre diğer kaliteler 

üretilebilir.

Çelik kaliteleri

Kaliteler Tipik karbon 
%

Önemli 
alaşımlar

12mm haddelendiği gibi çubukta Tipik 
Çekme Mukavemeti

Tipik kesit alanı 
daralması (%) 

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


