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ВИРОБНИК БРОНЬОВАНОЇ ТА ЗНОСОСТІЙКОЇ СТАЛІ
ВИСОКОЇ ТВЕРДОСТІ. ФАКТИ І ЦИФРИ.
Jokkmokk

Назва фірми:

«Swebor Stål Svenska AB»

Заснована:

«Swebor Stål Svenska AB» заснована в 1982 р.
в місті Йоккмокк, розташованому в межах
полярного кола Шведської Лапландії.

Діяльність:

Компанія виробляє балістичну та зносостійку
сталь високої твердості, яка використовується
у виробництві бронезахисту, в гірській промисловості, машинобудуванні, транспортній
індустрії і будівельних підприємствах.
Кожного року компанія виробляє близько
12000 тон металу. Кваліфіковані і досвідченні
кадри, отримані товарні допуски і сертифікати
відомих класифікаційних груп гарантують
якість продукту.

ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ "SWEBOR STAL AB"
SWEBOR STAL / СВЕБОР СТАЛЬ
Swebor Armor
Балістична сталь

Swebor /SB
Зносостійка сталь та ріжучі кромки
Зносостійка сталь Swebor
Swebor 400
Swebor 450
Swebor 500

Swebor Armor 500
Swebor Armor 560

7.62x51 7.62x63B 8.58x71 9.5x77 10.36x77 10.56x83 11.5x89

12.7x99
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Ріжучі кромки SB
SB-40
SB-50

Знаємо, якої якості повинна бути балістична
та зносостійка сталь високої твердості

Коли між людиною і випущеною в неї кулею немає ніяких перешкод, окрім сталевого
листа, дуже важливо, щоб сталь виявилася якісною. Кожен проект балістичного
захисту, нової машини, модифікації броні чи інших елементів, являють собою
унікальний набір вимог, особливо у використанні високоякісних матеріалів для його
реалізації. Створення найновітніших технологій воєнної техніки і методів проектування ставить задачі перед конструкторами автомобілів, балістичними експертами і
технологами матеріалів в створенні інноваційних рішень, які відповідають різним
очікуванням в плані зменшення ваги та балістичної твердості. При аналізі конкретних
переваг і характерних якостей балістичних матеріалів, дуже важлива також
рентабельність коштовності концепції проекту.

Вибір матеріалу SWEBOR є оптимальним
рішенням для початку розробки вашого
проекту
Оптимальне рішення у виборі матеріалу широкого спектру продуктів броньованих
листів, надає SWEBOR, інженерні роботи клієнта стають більш ефективними, після
вибору цих видів броньованих листів.
Високий рівень міцності і твердості, а також здатність до легкої зварюваності
досягається завдяки низькому рівню вмісту вуглецю і марганцю. Ці особливості
гарантують деталям, виготовленим з такого матеріалу, високу балістичну стійкість і
забезпечують відмінний захист людського життя. Ми не тільки продаємо броньовані
листи, але і так само забезпечуємо професійними знаннями, адаптуємося до
індивідуальних вимог в плані зварювання, згинання чи обробки поверхні, що значно
допомагає зменшити витрати і полегшити виробництво кінцевого продукту.
Відповідно кресленням і специфікаціям клієнта, маємо можливість виробляти готові
деталі будь-яких форм. Володіємо значною технічною базою: машинами термічної
різки, пресами для згинання, станками для сверління. Надаємо послуги зварювання
і фарбування металу і деталей.

Сертифікати
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Оптимальне рішення

Залежно від хімічного складу і якостей, броньовані листи володіють високою
стійкістю балістичного проникнення, а також стійкістю до детонації вибухівки.
Матеріал є ідеальним рішенням для виготовлення броньованих автомобілів, бронювання будівель посольств, банків, укриттів, стрільбищ, дверей безпеки, касових
вузлів. Також зносостійка сталь Swebor є найкращим матеріалом для виготовлення
деталей, які використовуються в сфері гірничо-видобувної промисловості.

Торгова назва
SWEBOR ARMOR 500

SWEBOR ARMOR 560

Твердість (НВ)

Оптимальне використання

480 – 540

Легкі і середні конструкції броньованих
автомобілів, бронежилети, спеціальні автомобілі, броньовані двері, віконні рами,
обладнання важкої промисловості

540 – 600

Броньовані кузови, сталеві частини кузовів
для всіх транспортних засобів. Застосування
в верхньому шарі балістичних щитів
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Технічна специфікація

Броньована сталь Swebor Armor 500/560 є низьколегованим сплавом товщиною
від 2 до 40 мм, що сприяє надійному балістичному захисту. Високий рівень міцності
і твердості, а також здатність до легкого зварювання досягається завдяки низькому
вмісту вуглецю і марганцю.
Крім того, «броня» розробляється відповідно до високих технологій з чітким дотриманням
послідовності нагріву, правил прокатки і процесу охолодження. Кожна партія броньованих листів
підлягає тестуванню механічних якостей. Ми надаємо швидкі поставки матеріалу рівномірної
якості з надійного джерела нашого заводу, розташованого в Швеції.

МЕХАНІЧНІ ЯКОСТІ
Торгова назва

Твердість (НВ)
(середня)

SWEBOR ARMOR 500

510

SWEBOR ARMOR 560

570

Механічні якості
EN 16002-2004
Мінімум
Rm(Мпа) Rp0,2 AS(%)

Ударна в´язкість
EN 10045-1:1904
KV(-40°C) min (J)

1500

1350

8.0

20

1800

1600

6.5

15

ХІМІЧНИЙ СКЛАД
Хімічний склад (аналіз плавки), % (max значення)

Торгова назва
С

Si

Mn

P

SWEBOR ARMOR 500

0.32

0.60

1.60

0.020

SWEBOR ARMOR 560

0.36

0.60

1.60

0.020

S

S+P

Інші

0.010

0.025

Cr і B

0.010

0.025

Cr і B

ДІАПАЗОН РОЗМІРІВ
Бронесталь Swebor 500/560 доступна в діапазоні розмірів,
зазначених в таблиці нижче, у прокатному стані з необрізною кромкою.

Сорт

SWEBOR 500 / 560

Товщина,
мм

Ширина,
мм

Довжина,
мм

Звичайні
складські розміри, мм

2.00 - 2.49

1000 – 1150*

1500 – 7000

1000 х 3000

2.50 - 2.99

1000 – 1300*

1500 – 4000

1000 х 3000

3.00 - 6.50

1000 – 1550

1500 – 4000

1500 х 3000

7.00 - 16.0

1000 – 1550

1500 – 6100

1500 х 3000

Можлива ширина * 1500 мм. Потрібно обговорення.
Допуск на ширину 0 + 20 мм площинність.
Гарантоване максимальне відхилення від площинності - 6,0 мм / м.
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Балістична міцність

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ БАЛІСТИЧНОГО ЗАХИСТУ
Бронесталь Swebor Аrmor 500/560 може використовуватися в більшості
варіантів захисту. Має відмінні властивості балістичного захисту в
поєднанні з високою міцністю і твердістю, але при цьому характеризується
простотою в зварюванні. Рекомендована товщина сталі для кожного рівня
захисту наведена в таблиці нижче. Щоб перевірити фактичні властивості
балістичного захисту, для кожного варіанту застосування необхідно провести випробування. Також сталь пройшла балістичні випробування згідно
діючого ДСТУ 3975-2000 в лабораторії Міністерства внутрішніх справ
України і отримала відмінні результати.

БАЛІСТИЧНІ ВИПРОБОВУВАННЯ
Клас захисту EU

Клас захисту UA

Товщина,
мм

Ширина,
мм

Довжина,
мм

3.0

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

3.5

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

ПЗСА – 2

4.0

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

ПЗСА – 2

4.5

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

BR4

6.5

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

BR6

8.0

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

10

1500

3000

SWEBOR ARMOR 500

4.6

1500

3000

SWEBOR ARMOR 560

5.5

1500

3000

SWEBOR ARMOR 560

6.2

1500

3000

SWEBOR ARMOR 560

9.4

1500

3000

SWEBOR ARMOR 560

Тип
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(EN 1522)

(ДСТУ 3975)

ПЗСА – 4
ПЗСА – 3
BR6
ПЗСА – 4
BR7

ПЗСА – 5

Основні поради відносно обробки

Листи SWEBOR відрізняються піддатливістю в обробці за допомогою широко використовуваних методів.

МЕХАНІЧНА РІЗКА
Механічна різка бронесталі Swebor допускається із застосуванням звичайних
параметрів різання, але оскільки розріз виходить більш «розірваним», ніж у випадку
з м'якою сталлю, ріжучі кромки будуть нерівними.

ТЕРМІЧНЕ РІЗАННЯ
Може застосовуватися також, як на будь-якій іншій сталі. Хоча слід мати на увазі,
що при плазмовому різаннi може виникнути зона термічного впливу до 5 мм в
залежності від енергії і швидкості.

ЛАЗЕРНЕ РІЗАННЯ
Лазерне різання найкраще підходить для бронесталі Swebor. На не фарбованій
поверхні можуть застосовуватися звичайні параметри різання. У разі загрунтованих поверхонь, до різання необхідно провести попередню підготовку сталі.
Можуть виникнути зони термічного впливу до 3 мм від обрізної кромки.
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Основні поради відносно обробки

ГНУТТЯ БРОНЕСТАЛІ SWEBOR 500/560
ГНУТТЯ БРОНЕСТАЛІ ПОВИННО ЗДІЙСНЮВАТИСЯ З ВЕЛИКОЮ
ОБЕРЕЖНІСТЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО МАТЕРІАЛУ!

СХЕМА МАТРИЦІ
Кут профілю матриці повинен враховувати пружинення листа.
Наприклад, якщо SWEBOR ARMOR 500 слід
зігнути до кута 90°- кут профілю матриці не
повинен перевищувати 70°.
Мінімальний рекомендований радіус пуансона (R)
і ширина профілю матриці (W) для товщини листа
(t) при згинанні листа на 90° паралельно остаточному напрямку прокатки і перпендикулярно остаточному напрямку прокатки, а також відповідне
пружинення.

90º

t

R
b

W
НЕОБХІДНЕ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ЗГИНАННЯ
де

– межа міцності, Мпа
– товщина листа
– коефіцієнт (1,2 – 1,5)
– довжина згинаємої ділянки
– ширина профілю матриці

Торгова
назва

SWEBOR
ARMOR 500
SWEBOR
ARMOR 560

Товщина,
мм

t<8.815>15

Перпендикулярно

Паралельно

Перпендикулярно

Паралельно

5.0

5.0

10

12

6.0

6.0

12

14

7.0

9.0

16

18

R/t

R/t

W/t

Для уточнення зверніться до виробників
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W/t

Пружинення

12-20

Основні поради відносно обробки

ЗВАРЮВАННЯ
Зварювання - це найчастіший спосіб зрощування сталей Swebor. Важливо враховувати багато факторів, оскільки під час зварювання руйнуються початкові властивості
загартованого матеріалу. Далі ми надаємо рекомендації і поради, які допоможуть
вам успішно зварювати наші сталі.

ГІГІЄНА ЗВАРЮВАННЯ
Потрібно забезпечити належну гігієну зварювання: якомога ретельніше видалити такі забруднення
як вода, масло, пил, фарба та іржа.

ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Для загартування сталь Swebor має відносно низький вміст легуючих елементів, внаслідок чого
забезпечується хороша зварюваність. Загалом підвищений вміст легуючих компонентів вимагає
більшого попереднього підігріву і вищої погонної енергії.

ВОДНЕВЕ РОЗТРІСКУВАННЯ
Водневе розтріскування - це явище, під час якого в матеріалі утворюється газоподібний водень,
створюючи такий високий тиск в «бульбашках», що вони «вибухають» і матеріал тріскається/розривається. Водневе розтріскування виникає внаслідок: 1. Наявності водню у зварному
шві/матеріалі. 2. Напруги в зварному шві/матеріалі.
Щоб запобігти водневому розтріскуванню, потрібно дотримуватись наступних вимог:
1. ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМУ ВМІСТ ВОДНЮ В ЗВАРНОМУ ШВІ ОДНИМ З НАСТУПНИХ СПОСОБІВ:
- Використовуйте належну температуру підігріву і погонну енергію
- Використовуйте присадні матеріали з низьким вмістом водню (при цьому переконавшись, що
вони сухі)
- Очистити область зварювання від таких забруднень як волога, сніг, лід, вода, масло, жир і фарба.
2. ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМУ НАПРУГИ В ЗВАРНОМУ ШВІ
- Не використовуйте присадні матеріали з вищим опором, ніж потрібно
- Забезпечте послідовність зварювання так, щоб звести до мінімуму залишкові напруги
- Встановіть зазор між зварними деталями не більше 3 мм.

МІНІМАЛЬНА РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМПЕРАТУРА
ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДІГРІВУ ДЛЯ РІЗНОЇ ТОВЩИНИ ЛИСТА (mm)
Товщина сталі (мм)

10

20

30

40

50

Swebor Armor 400

RT / 20°C

75°C

100°C

175°C
175°C

Swebor Armor 450

RT / 20°C

125°C

150°C

175°C
175°C

Swebor Armor 500

RT / 20°C

175°C

200°C

Swebor Armor 560

RT / 20°C

175°C

200°C
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60

Основні поради відносно обробки

t₁

ТОВЩИНА ОДНОГО ЛИСТА
t₁= t₂
t₁

t₁

t₁= t₂
t₂

t₁= t₂ Товщина одного листа
становить t₁ або t₂ за умови
використання сталі одного типу

t₁< t₂
t₂

t₂
t₁= t₂ Товщина одного листа
становить t₁ або t₂ за умови
використання сталі одного типу

t₁ < t₂ У цьому випадку товщина
одного листа становить t₂ за умови
використання сталі одного типу

ПОГОННА ЕНЕРГІЯ
Кількість теплової енергії, що додається під час зварювання, впливає на кінцеві властивості шва.
Загальне правило полягає в тому, що чим менше енергії використовується, тим кращі кінцеві
властивості. Але без достатньої кількості енергії зварювання буде неефективним, а у разі занадто
малої кількості енергії зварювання не відбудеться. Для зварювання сталей Swebor погонна енергія
повинна складати між 0,6 і 3 кДж/мм зварного шва. Для розрахунку правильної погонної енергії
потрібно використовувати нижченаведену формулу. Оскільки всі зварювальні середовища та обладнання є різні, розрахунок потрібно перевірити дослідним шляхом у вашому цеху з вашим обладнанням.
Q = Погонна енергія [кДж/мм]
U = Напруга [V]
I = Струм [A]
v = Швидкість зварювання [мм/хв]
k = Тепловий КПД [безрозмірний]

ПРИСАДНІ МАТЕРІАЛИ/ПРИСАДНІ МЕТАЛИ
Всі сталі Swebor є низьколегованими мартенситними сталями. Оскільки мартенситна структура
перетворюється на феритну під час зварювання, слід обирати феритну зварну присадку з низьким
опором. Матеріал з низьким опором також запобігає розтріскуванню в зварному шві при низьких
напругах. Важливо, щоб присадний матеріал був чистий і сухий, щоб запобігти водневому
розтріскуванню. Вміст водню повинен бути не більше 5 мл водню/100 г зварного шва.
МЕТОД ЗВАРЮВАННЯ
MAG, одножильний дріт
MAG, металопорошковий дріт
MAG, порошковий дріт
MMA
SAW

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСАДНИХ
МАТЕРІАЛІВ ЗА AWS
AWS A5.18 ER70X-X
AWS A5.28 ER80X-X
AWSA5.18 E7XC-X
AWS A5.28 E8XC-X
AWS A5.29 E7XT-X
AWS A5.29 E8XT-X
AWS A5.5 E70X
AWS A5.5 E80X
AWS A5.23 F7X
AWS A5.23 F7X

Підходящі присадні матеріали від ESAB: MMA - OK48.00 або OK48.04 і MAG - OK12.51
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСАДНИХ
МАТЕРІАЛІВ ЗА EN
EN ISO 14341-A- G 38xxxxxxx
EN ISO 14341-A- G 42xxxxxxx
EN ISO 17632-A- T 42xxxxxH5
EN ISO 17632-A- T 46xxxxxH5
EN ISO 17632 -A- T 42xxxxxH5
EN ISO 17632 -A- T 46xxxxxH5
EN ISO 2560-A- E 42xxxxxxH5
EN ISO 2560-A- E 46xxxxxxH5
EN ISO 14171-A- S 42xxxx
EN ISO 14171-A- S 46xxxx

Застосування сталі SWEBOR ARMOR

SWEBOR ARMOR У ВИРОБНИЦТВІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАЛІСТИЧНОГО ЗАХИСТУ І БРОНЬОВАНИХ АВТОМОБІЛІВ
Застосування балістичної сталі SWEBOR ARMOR 500/560 для виготовлення панцерованого захисту автомобілів є оптимальним рішенням. Завдяки своїм механічним і
хімічним властивостям балістична сталь SWEBOR ARMOR має відмінне поєднання
таких якостей як високої твердості (HBW 480-580 по Брінелю), відмінної міцності,
пластичності і в’язкості. Відповідність стандартам основних світових і українських
класифікаційних груп ( ДСТУ 3975, EN1522, STANAG, VPAM.) гарантують якість і
надійність панцерованій «броні», виробленої з нашої балістичної сталі. Також значним плюсом балістичної сталі SWEBOR ARMOR 500/560 є доволі простий хімічний
склад, що забезпечує легку обробку і порізку металу, як механічними методами, так
і за допомогою плазми і лазера.

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Бронесталь SWEBOR ARMOR 500/560 може використовуватися в більшості
варіантів захисту. Бронесталь SWEBOR ARMOR 500/560 має відмінні властивості
балістичного захисту в поєднанні з високою міцністю і твердістю, але при цьому
характеризується простотою в зваренні. Щоб перевірити фактичні властивості
балістичного захисту, для кожного варіанту застосування необхідно провести
випробування.
Рекомендована товщина сталі SWEBOR ARMOR 500/560 для кожного рівня захисту
наведена в таблиці на стор. 7.

ПРИКЛАДИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
БАЛІСТИЧНОГО ЗАХИСТУ І БРОНЬОВАНИХ
АВТОМОБІЛІВ, ЗРОБЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ
БАЛІСТИЧНОЇ СТАЛІ SWEBOR ARMOR 500/560
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Застосування сталі SWEBOR ARMOR

SWEBOR ARMOR У БУДІВНИЦТВІ
Область застосування балістичної сталі SWEBOR ARMOR в будівництві достатньо
багатогранна, починаючи з захисту віконних рам та дверей до будівництва важливих
стратегічних об'єктів.
З розширенням вимог до безпеки, виникає необхідність до застосування в цій сфері якісної сталі,
що забезпечує повний захист майна і людського життя. Оптимальним рішенням для створення
захисних систем є балістична сталь SWEBOR ARMOR 500/560, спеціально створена для забезпечення захисту на об'єктах, що його потребують.
Балістичну сталь SWEBOR ARMOR 500/560 можна застосовувати для виготовлення:
- балістичного захисту будівель
- тирів
- броньованих віконних рам
- пунктів обміну валют
- банківських кас
- броньованих (куленепробивних) дверей
- броньованих стін та перестінків в будинках.
Також наша компанія пропонує виготовлення деталей по вашим кресленням і розробкам. Володіючи
значною технічно-матеріальною базою, ми можемо забезпечити якісне і швидке виробництво деталей, що дозволить вам зекономити час та кошти.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
БАЛІСТИЧНОЇ СТАЛІ
В БУДІВНИЦТВІ

взломостійкі двері

Посольство України в Канаді

тир

банківські захисні системи
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Застосування сталі SWEBOR ARMOR

ЗНОСОСТІЙКА СТАЛЬ SWEBOR
Використання зносостійких сталей SWEBOR є ідеальним рішенням для виробництва
деталей для гірничодобувної, переробної та машинобудівної промисловості. Завдяки загартованому сплаву з мартенситною структурою та середньою твердістю в
510 HBW, сталь гарантує відмінну стійкість до абразивного зносу та ударної дії, що
забезпечує їй довгий строк служби.
Область використання зносостійких сталей постійно росте і розширюється. 30 річний досвід
роботи компанії “SWEBOR STAL AB” по виробленню і використанню сталі гарантує високу якість,
надійність і ефективність в роботі, а також економію вашого часу та коштів. Вироби із зносостійкої
сталі SWEBOR витримують абразивну та деформуючу дію таких матеріалів як металевий лом, бетон
у вигляді шматочків і уламків, пісок, мінерали, а також вплив різних гірських порід. За рахунок
високотехнологічного процесу виготовлення сталі з чітким дотриманням послідовності нагріву,
правил прокатки та процесу охолодження гарантується, що сталь є однаково міцною по всій
товщині, а не тільки на поверхні. І тому сталь з легкістю справляється з ударами та легко вистоює їх
дію. В аграрному секторі зносостійка сталь SWEBOR може бути використана для виробництва
легких і надійних плугів і транспортерів, молотків для дробила зерна, лопатей бетономішалок,
гідравлічних ножиць, контейнерів для щебню, кузовів грузових автомобілів, шредерів для переробки
металу. Дивлячись на свою відносно дорогу ціну сталь SWEBOR є відмінним замінником менш
якісним і надійним сталям, завдяки високому супротиву зносу. Деталі вироблені з цієї сталі служать
до 4-х разів більше, ніж зі звичайної сталі. Що забезпечує в кінцевому підсумку значно менші
витрати на ремонт техніки і зберігає ваш дорогоцінний час. Але області застосування зносостійких
сталей SWEBOR, не обмежуються тільки вище перерахованим. ЇЇ можна застосовувати в будь-якій
сфері де потрібно щоб в сталі об´єднувалися такі якості, як висока міцність і твердість, пластичність,
зносостійкість. Доволі простий хімічний склад металу дає можливість легкого зварювання продукції,
що є одним з найбільш значущих плюсів в зносотійких сталях SWEBOR .

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ
В ПРОМИСЛОВОСТІ
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Зносостійкі ріжучі кромки sb-40 та sb-50

Сталі SB-40 та SB-50
Сталі марки SB-40/SB-50 застосовуються в умовах високого ступеня зносу, в яких
потрібні підвищені вимоги до особливої міцності, гнучкості і якісної зварюваності.
Наприклад, платформи вантажівок, ковші екскаваторів, ріжучі кромки ковшів, вагонетки з відкидним кузовом, спускні жолоби, заслони, дробарки і т. ін. Завдяки
високій плинності і твердості, сталь SB-40 та SB-50 може бути використана в
конструкціях, де важливо зберегти мінімальну вагу і в той же час максимальну
міцність.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД
SB-40

С, %

Si, %

Mn , %

P,%

S,%

Cr,%

B,%

Мін.

0.15

0.15

0.90

-

-

0.10

0.0008

Макс.

0.24

0.40

1.40

0.025

0.035

0.50

0.0050

Мін.

0.24

0.15

1,10

-

-

0.30

0.0008

Макс.

0.30

0.40

1.40

0.025

0.04

0.60

0.0050

SB-50

ТВЕРДІСТЬ
SB-40

Від 360 НВ до 440 НВ

SB-50

Мінімальна 450 НВ

МІЦНІСТЬ (Стандартні значення)
Границя
плинності

Границя міцності
на розрив
Rm N/nm2

Подовження,
А5 %

SB-40

1000

1250

10

SB-50

1200

1700

6-10

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛІ SB-40 ТА SB-50
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Made in Sweden

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

