Industeel

Industeel, the right steelCreusabro® ®كروزابرو
 املوثوق، األفضل،الفريد
at the right place

طائفة متكاملة لتلبية االحتياجات يف أي حالة
بشكل عام ،مقاومة للتآكل ليست مربوطة بصالدة الفوالذ يف وضع التسليم،
الرتكيب الكيميائية والبنية املجهرية تؤثر بش ّدة األداء يف الخدمة.
الصلب كروزابرو ( )®Creusabroيختلف بكثري عن الصلب املارتنسيتي العادي .كروزابرو مصمم لتوفري مزيج أكرث فعالية من
مقاومة البىل والتآكل وسهولة التصنيع.
الرتكيب الكيميايئ املم ّيز واملعالجة الحرارية التي تنطبق عىل الصلب كروزابرو ( )®Creusabroتوفر له مزيج فريد من
الخصائص امليتالورجية التي تطيل العمر االفرتايض لألجزاء املقاومة للتآكل والبىل يف التطبيقات الصناعية القاسية.

الصنف التجاري
Creusabro® Superten
Creusabro® 4800

مستوى الصالبةHB ،
300-380
)410-470(1

Creusabro® 8000

Creusabro® Dual
Creusabro® M

الصلب كروزابرو
( )®Creusabroيقدم طائفة
كاملة من األلواح الفوالذية
املتقدمة املقاومة للتآكل
(االهرتاء امليكانييك ،االحتكاك
والصدم) التي تقدم قيمة
إضافية للصناعات املختلفة
املعرضة لظروف البىل بفعل
التآكل والسحج.

180-220

340-400
)500-570(1

430-500

)500-570(1

430-500
)520-600(1

( )1صالدة أثناء الخدمة بعد عملية التقسية السطحية
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مفهوم فريد
تنتج خصائص  Creusabro® 4800و Creusabro® 8000و®Creusabro
 Dualعن الجمع بني محتوى السبائك األمثل وإجراءات املعالجة
الحرارية النوعية.
معدالت التربيد اللني املستخدمة أثناء عمليات التصنيع:
• تطوير بنية مجهرية معقّدة تحتوي عىل مزيج من البينيت ،املارتنسيت واألوسستنيت املتبقية ذي
خصائص فريدة.
• تحفيز التشتت املتجانس للكربيدات الدقيقة التي من شأنها تعزيز املقاومة للتآكل االنزالقي.
• إنتاج لوح موحد مصلد بالكامل باإلضافة إلجهادات متبقية منخفضة.

الخصائص المعدنية األساسية
•
•
•
•
•
•
•

التقسية السطحية أثناء الخدمة التي يصل تأثيرها إلى  70+برينل
التشتت المتجانس من الكربيدات الثانوية (كروم ،موليبنوم ،تيتانيوم)
الصالدة المتجانسة أياً كان سمك اللوح
القوة الميكانيكية العالية
المتانة العالية والمقاومة للتشقق
الخصائص المتجانسة واإلجهادات المتبقية المنخفضة
مقاومة التليين التي تصل إلى  450درجة مئوية

السطح التفاعيل
تعمل ألواح  Creusabro® 4800و Creusabro® 8000وCreusabro® Dual
عىل تحسني مقاومة البىل والتآكل الخاصة بها أثناء الخدمة بفعل تأثري تصليد
السطح الذي يصل إىل  70+برينل تحت تأثري التشوهات البالستيكية املحلية
الناتجة عن التصادم الشديد والتحميل العايل بشكل مستمر أثناء الخدمة .هذا
معروف باملفهوم ( ، )TRIPالتحول الناجم عن اللدونة.
الصالدة املتجانسة
تؤدي معدالت التربيد اللني املستخدمة أثناء عمليات التصنيع إىل إنتاج لوح
موحد مصلد بالكامل باإلضافة إلجهادات متبقية منخفضة.

مقاومة درجة الحرارة املرتفعة
اللوح كروزابرو  ®Creusabroمناسب لدرجات حرارة التشغيل املستمر التي
تصل إىل  450درجة مئوية .الرتكيب الكيميايئ املحدد والبنية املجهرية األولية
تؤ ّدي إىل مقاومة عالية للتليني مقارنة بالصلب املارتنسايتي العادي ،الذي هو
محدود إىل  220درجة مئوية.
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مستوى األداء األمثل والوفورات الطويلة األجل
إن اختيار ألواح كروزابرو ()®Creusabro
أثناء التصميم وعمليات الصيانة ينطوي عىل
العديد من املزايا ،مبا يف ذلك:

عىل مدار سنوات عديدة ،توفر ألواح كروزابرو ( )®Creusabroالحل
األمثل الذي يؤدي إىل انخفاض يف إجاميل تكلفة امللكية ،إضافة إىل تحسني
ربحية التشغيل.
يتيح االختيار الصحيح للمواد إمكانية تحقيق وفورات كبرية يف تكاليف التصنيع والصيانة ،فضالً عن زيادة الحمولة
واإلنتاجية املحسنة ،وتحسني مستوى أداء وسائل اإلنتاج.
التكلفة اإلضافية أثناء رشاء املادة األساسية تتقبل التكاليف املبارشة إىل ح ّد كبري فيام يخص تصنيع القصاع ،املواد
االستهالكية ،اإلصالح واالستبدال باإلضافة إىل التكاليف غري املبارشة العالية ،مثل تخفيض احتياجات التخزين والجرد أو
خسائر اإلنتاج.

تكاليف صيانة أقل

تكلفة منخفضة /طن

حلول
®Creusabro

فعالية تكلفة
لتصنيع األجزاء

1

مدة خدمة أطول ترتاوح بني
 50+و%100

• تتفوق األلواح ( )Creusabro® 4800عىل األلواح املارتنسايتية العادية  450-400برينل
• تتفوق األلواح  Creusabro® 8000و Creusabro® Dualعىل األلواح املارتنسايتية
 550-500برينل ،الحديد الزهر الكرومي واأللواح املطلية بالكربيد الكرومي.
• وفورات يف الوزن وزيادة الحمولة لعمر التآكل نفسه (سمك أقل كايف ليتناسب مع نفس
عمر خدمة األلواح املارتنسايتية العادية).
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القدرة الهيكلية اإلضافية

• متانة (مقاومة عالية النتشار الشقوق والتمزيق) وقابلية اللحام تسمح باستعامل ألواح
كروزابرو ( )®Creusabriيف التطبيقات اإلنشائية املعرضة لألحامل الهيكلية امل ُعقّدة.

3

صديق الورشة
)سهولة يف عمليات التصنيع(

•
•
•
•
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املقاومة الحرارية والتآكل

• درجة حرارة أثناء الخدمة تصل إىل  450درجة مئوية
• منطقة متأثرة بالحرارة املخفضة عىل حواف القطع الحرارية واملفاصل امللحومة
• ميكن تشكيل الصلب كروزابرو ( )®Creusabroعىل الساخن دون أي معالجة
حرارية الحقة.
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مقاومة التآكل والبىل

• أفضل كفاءة ملقاومة التأثري املشرتك ،مقاومة التآكل والصدأ يف البيئات الرطبة أو املعتدلة.

صلب أقل صالدة يف حالة التسليم ،دون اإلخالل مبقاومة التآكل والبىل يف ظروف الخدمة.
استواء ممتاز للوح ،دون إجهادات متبقية.
خصائص متجانسة عىل سطح اللوح بالكامل وعىل طول السمك.
كفاءة عالية للتشكيل واللحام.

توفر آالت اإلنتاج
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برنامج ذو أبعاد
يبدأ كل يشء بعملية معدنية متقدمة إلنتاج الفوالذ الفاخر.
يجري إنتاج ألواح كروزابرو ( )®Creusabroيف مصانع (( )ArCelorMittal Industeelرشكة أوروبية رائدة يف مجال
إنتاج الفوالذ املتخصص) املوجودة يف بلجيكا وفرنسا مبعالجة االنبعاثات منخفضة ثاين أكسيد الكربون .تتوفر هذه األلواح
مبجموعة واسعة من سمك يبدأ من  3ملم حتى  180ملم ،اعتامدا ً عىل الدرجة املطلوبة .عادة ما يكون الحجم القيايس
للوح  ،6000أو  ،8000أو  12000ملم للطول ،و  2000أو  2500ملم للعرض .تتوفر األبعاد حسب الطلب عند االستفسار
ضمن الحدود الواردة يف الجدول.

يمكننا تقديم الدعم لكم على
طريق النجاح
•
•
•
•

برنامج ذو أبعاد واسعة وخبرة مثبتة.
توزيع عالمي وخدمات قبل التصنيع بنا ًء على طلب العميل.
دعم وخبرة فن ّية متخصصة لتلبية جميع طلباتكم.
البحث والتطوير الداخلي للحفاظ على منتجاتنا في صدارة االبتكار.

)الحد األقىص للعرض (ملم) للسمك (ملم
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Creusabro® Superten

2500
2000

3500

2500

3000

2500

2250

2000

2500

1500
1500

Creusabro® 8000
Creusabro® Dual

2500
2500

Creusabro® 4800

2500

3000

2000

Creusabro® M

الحضور العاملي
نستمد نجاحنا من الرشاكات مع املراكز املتخصصة يف خدمة الفوالذ.
•
•
•

مخزون واسع النطاق لأللواح املتوفرة.
خربة ال مثيل لها مع العديد من التطبيقات يف مختلف األسواق والقطاعات الصناعية.
تسلِّيم األجزاء املصنعة يف الوقت املحدد واملصممة بشكل دقيق الستيفاء مواصفات العميل.

للعثور عىل أقرب موزع أو مكتب مبيعات تابع لرشكة ( ،)Industeelيرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
/https://industeel.arcelormittal.com/products/wear-resistant-steels
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ما هو الصلب الذي يناسبك؟

 Creusabro® Mالصلب األوستينيتي األصيل ذات حبيبات
ويحتوي عىل  %14.12من املنجنيز

إضافة إىل تعدد استخدامات الدرجات األصلية  4800و  ،8000تتوفر أيضاً
الدرجات الخاصة التكميلية لتلبية جميع املواقف؛ نظرا ً لعدم وجود حجم
واحد يناسب جميع تحديات التآكل.

الصلب املنجنيز األوستينيتي (صلب هادفيلد) معروف منذ زمن طويل بقدرته
العالية للتقسية السطحية الناجمة عن التشوه البالستييك .يف حال التسليم ،يكون لوح
 Creusabro®Mاملدلفن عىل الساخن خالياً من الكربيد ،وعادة ما يظهر صالبة معتدلة
تصل إىل  220برنيل .أثناء الخدمة ،عندما يتعرض لألحامل الصدمية ،الطبقة السطحية
للصلب  Creusabro®Mتصلد إىل حد كبري مبعدل يصل إىل  500برنيل أو أعىل من ذلك،
مع الحفاظ عىل مستوى ممتاز من الليونة ومقاومة التصادم بالنسبة لبقية اللوح.

 Creusabro® Dualصلب مدلفن عىل الساخن ا ملع ّزز بكربيد التيتانيوم
جرى تصميم  Creusabro® Dualبنسبة عالية من التيتانيوم .إن الجمع بني املصفوفة املصلدة
مسبقاً (مشابهة للنوع  )C8000واملقاومة اإلضافية للتآكل الناشئة بفعل جزيئات كربيد التيتانيوم
الخشنة تؤدي إىل مقاومة متحسنة يف حالة التآكل والبىل االنزالقي مع الحفاظ عىل قابلية
المتصاص الصدمات.
هذا الصلب املبتكر مخصص للتطبيقات الشديدة التي تلجأ إىل الحلول التقليدية (الصلب
املارتنسيتي العادي  600 – 550برنيل ،اللوح املطيل بالكربيد والحديد الزهر الكرومي) وهذا رغم
خصاص الكرس السيئة التي تتمتع بها .وجد  Creusabro® Dualيف العديد من التطبيقات:
(Transfer chutes, vibratory feeder liners, screens, truck tray liners
)bucket wear bars

وجد الصلب ( )Cresuabro®Mالعديد من التطبيقات ،يف معدات السكك الحديدية
( ،)railwaysوالسحق ( ،)crushingوالسفع بالخردق ( .)shot blastingاأللواح
( )Cresuabro®Mاملدلفن عىل الساخن لها خصائص محسنة مقارنة بقطع املنجنيز
املصبوبة القياسية.

السمك يتميز مبقاومة
 Creusabro® Supertenصلب فائق ُ
عاليةللتشقق.
• مجموعة التصنيع متتد من  50إىل  180ملم
• الصالدة النموذجية ترقى إىل  340برنيل عند التسليم
• خصائص شد وتصادم مضمونة
( )Creusabro® Supertenصلب مقاوم للتآكل يتمتع بخصائص فائقة الشد ومقاومة محسنة
للتشقق فيام يتعلق باألجزاء السميكة للغاية املتوفرة للحموالت الثقيلة أثناء الخدمة.
التطبيقات النموذجية,)ripper tooth for excavators) ,(lip blades in large buckets( :
( )demolition and scrap shearsأي مكون يتطلب مقاومة عالية للتآكل ،إضافة إىل درجة
صالبة عالية ومقاومة للتشقق ضد الصدمات الشديدة وقابلية تصنيع القطع املعقدة.

قوة الشد
القصوى ميجا
باسكال

اختبار تأثري شاريب
(درجة مئوية)

الكربون%

Creusabro® Superten

1100

70

0.18

1.28

Creusabro® 4800

1200

45

0.15

1.0

1.6

Creusabro® 8000

1600

50

0.25

1.2

0.7

0.5

Creusabro® Dual

1600

15

0.04

1.2

0.7

0.5

0.3

950

140

1.1

1.2

-

-

-

الصنف التجاري

لوح مطيل بكربيد الكروم
مكون من سامكتني  9+10ملم

Creusabro® Dual

لوح مدلفن عىل الساخن
تصليد كامل ومتجانس  20ملم

Creusabro® M
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املنجنيز%

الكروم%

النيكل%

املوليبدنوم%

0.7

1.5

0.5

0.3

0.3

0.3

أخرى
%&Q
+تيتانيوم،
سيليكون،
نحاس
+تيتانيوم،
سيليكون،
نحاس
 %0,6+تيتانيوم

وفيام يتعلق باألوصاف الفنية التفصيلية لخصائص األنواع ،يرجى الرجوع إىل ورقة بيانات املنتج ودليل مستخدم  ®Creusabroاملتوفر عىل املوقع
اإللكرتوينhttp://industeel.arcelormittaal.com :
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كروزابرو ( )®Creusabroحلول مبتكرة يف مجال:

كروزابرو ( )®Creusabroحلول مبتكرة يف مجال:

تتضمن معالجة املعادن الخام عددا ً كبريا ً من العمليات الصناعية مثل السحق ،الطحن والفرز .أثناء املعالجة تؤدي الجزئيات املعدنية
حدوث البىل )®( (Creusabroالخشينة والدقيقة) إىل اهرتاء شديد من ج ّراء اآلثار املجتمعة من االحتكاك ،والصدمات واألحامل العالية .مينع
.والتآكل الزائد عن الحد ويعمل عىل ضامن عمليات تشغيل بطريقة سلسة ومنخفضة التكلفة

يعد الحفر والنقل ومناولة املواد السائبة األساس لصناعات التعدين واملحاجر وصناعة املعادن ،وغالباً ما تكون الصخور الصلبة والصدمات
عىل متديد عمر الخدمة الخاص باملكونات الحيوية )® (Creusabroالثقيلة واملتكررة سبب التحديات الكربى املرتبطة بالبىل والتآكل .يعمل
كل من الحمولة الصافية والوزن مصدر القلق الرئييس يف املعدات املتنقلة.
وتجبُّب أوقات تعطل الجهاز التي ينتج عنها تكاليف باهظة .يعد ٌّ
لعمر التآكل نفسه ،مثل اللوح املارتنسيتي العادي ،وفورات ملموسة يف الوزن ويعمل )® (Creusabroيحقق السمك املنخفض املطلوب مع
.عىل زيادة جهد الحمولة

الحفر ومناولة املواد السائبة

السحق والفرز

•
•
•
•

Iron Ore Mine Crusher Feed Chute Application

• Creusabro® DUAL liners replacing weld overlay plate, Australia

•
•

Komatsu PC3000 Bucket Liner Kits in Hard Rock Gold Mine

•

• Creusabro® 8000 liners replacing classical 450 HB water quenched plate, Australia

Original 19+12 mm weld overlay studded crusher feed
liners failed due to impact load from isolated rocks.

450 HB : 2500 hours
C8000 : 5600 hours

The feed chute relined with CDUAL in 30 mm bolted
liners solved the problem as the material was able to
handle both the high abrasion wear and impact loads.

+125% improvement in liner wear life.

Wear through the full liner thickness has prolonged the
overall lifetime by +250%.
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Estimated Bucket Maintenance Cost Saving:
~ $ 96,000 / bucket / year

The minor initial cost difference in the base material is
far outweighed by the direct costs of kit fabrication and
installation
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:®) حلول مبتكرة يف مجالCreusabro( كروزابرو

:®) حلول مبتكرة يف مجالCreusabro( كروزابرو

 يعد. يتضمن التحول الصناعي للمعادن بشكل عام معالجات بدرجة حرارة عالية تؤدي إىل زيادة التآكل،بعد عملية االستخراج
(Creusabro®)  درجة450  مبا يف ذلك درجات حرارة التشغيل التي تصل إىل، يف البيات الجافة أو الرطبة،خيارا ً مناسباً لجميع أنواع التآكل
 تستفيد جميعها من، االسفلت وصناعة الزجاج، االسمنت، مصانع الحديد والصلب، محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.مئوية
( الخصائص املميزة أللواحCreusabro®) املقاومة للتآكل ودرجات الحرارة العالية.

 تخضع.تلعب إعادة تدوير النفايات دورا ً متنامياً يف االقتصاديات الحديثة بوصفها وسيلة لتقليل استخدام املوارد الطبيعية واستهالك الطاقة
 غالباً ما يحدث التآكل والكالل بفعل األحامل الدورية الثقيلة.ً معدات الهدم الثقيلة وآالت معالجة النفايات لظروف خدمة شديدة جدا
املتكررة يف هذه العمليات. (Creusabro®)  مقاومة الكالل والبىل،مزيجاً فريدا ً من نوعه يتمثل يف توفري فعالية أكرث تأثريا ً من حيث الصالبة
باإلضافة إىل مقاومة التشقق.

األسمنت والتطبيقات الصناعية

•
•
•

Wear Components for Raw Vertical Roller Mills

• Creusabro® 4800 replacing weld overlay plates, Morocco - Indonesia
• Operating temperature ~ 300 °C

الهدم والنفايات وإعادة التدوير

•
•

Heavy Duty Shredder Knives and Anvils

•
• Creusabro® 8000 replacing 500 HB water quenched plate or tool steels, Germany

•
Original weld overlay solution provided a limited
service life due to its excessive brittleness under
repetitive impacts. In addition, the high operating
temperatures in service up to 300°C inevitably result
to an opening of existing surface cracks, thereby
speeding up the erosive wear.
Creusabro® 4800 combines a higher formability
required for complex part fabrication, and higher wear
and heat resistance resulting to an increase in service
by 30 – 50%.
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• Homogeneous material properties (through
• hardened), high strength and toughness improve
• resistance of the cut edge surface against wear and
• cyclic loads.
•
• Reduced HAZ during plasma or oxy-cutting improves
• edge sharpness and longevity.
•
• As a result, +50% longer lifetime was achieved.
• C8000 enables to close the gap with tool steels
• at a lower cost/ton of fragmentized material.
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للمزيد من املعلومات
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.جميع املعلومات الواردة يف هذا الكتيب مخصصة لغرض املعلومات فقط
.) بالحق يف تغيري مجموعة منتجاتها يف أي وقت دون سابق إشعارIndusteel( تحتفظ
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