
56 57

Technologia Technologia

Filozofię SSAB mieliśmy okazję przed-
stawiać 2 lata temu po rozstrzygnięciu 
konkursu Swedish Steel Prize 2017. Nie-
wiele się zmieniło: firma zajmuje pozycję 
w 5. dziesiątce światowych producentów 
stali z  wydajnością niespełna 10 mln t 
rocznie i  jest jej w  tym miejscu dobrze. 
O większej produkcji nie ma mowy, na-
tomiast planuje się rozwój jakościowy, 
a w jego ramach poszerzanie usług wspo-
magania projektowania i  produkcji wy- 
robów ze stali o  najwyższej wytrzyma-
łości. 

Niechęć do konkurowania pod wzglę-
dem ilości spuszczanej surówki może 
dziwić, skoro niemal pod ręką są zasoby 
najlepszej szwedzkiej rudy żelaza, ma 
jednak uzasadnienie środowiskowe. 
Proces wytapiania stali nieuchronnie 
wiąże się z  powstawaniem CO2 przy 
redukowaniu węglem tlenku żelaza. Huty 
SSAB emitują 10% dwutlenku węgla 
całej Szwecji i  7% Finlandii, „zieloni” 
w obu krajach najchętniej by się ich po-
zbyli. Koncern pracuje nad nowatorską 
technologią umożliwiającą zastąpienie 
węgla wodorem, w wyniku czego odpa-
dem byłaby woda, ponownie rozkładana 
na wodór za pomocą energii ze źródeł 
odnawialnych. Jest jeszcze daleko od jej 
wdrożenia na skalę przemysłową z wielu 
powodów, na czele z trudnościami w po-
zyskiwaniu i magazynowaniu wodoru.

Na najbliższe 10-lecia pozostaje inna 
droga: wytapiać tyle samo stali, ale 
z  coraz większym udziałem gatunków 
o wyższej jakości i tak kierować ich wy-
korzystaniem, by na każdym etapie pro-
dukcji i aż do końca cyklu życia wyrobu 
ograniczać zużycie energii, a tym samym 
emisję gazów cieplarnianych. Ponieważ 
to oznacza także obniżenie kosztów 
produkcji i  eksploatacji (zwłaszcza je-
śli mowa o  pojazdach), taki program 
wszystkim pasuje, o  ile jest do pogo-
dzenia z  barierą cenową, jaką stawiają 
stale jakościowe. Menedżerowie SSAB 
mają jasną wizję: stale klasy wytrzyma-
łościowej 355 umarły, niech żyją stale 
STRENX i HARDOX! 

Nowe inwestycje SSAB w Obornikach

To najbardziej popularne gatunki 
w  ofercie koncernu, które już są same 
w  sobie markami i  synonimami najlep-
szych materiałów konstrukcyjnych, choć 
SSAB ma dużo więcej propozycji dla 
motoryzacji. 

Najczęściej stosowane w  środkach 
transportu stale HARDOX mają bardzo 
dużą odporność na ścieranie i  wy-
trzymałość, STRENX są wytrzymałe, 
a  jednocześ nie doskonale obrabiają 
się plastycznie na zimno. Obie są też 
względnie łatwe w spawaniu, trzeba tylko 
poznać odpowiednie technologie i  ich 
przestrzegać. Pogodzenie sprzecznych 
właściwości stali to kwestia precyzyjnego 
doboru składu o niskiej zawartości węgla 
i z umiejętnie wprowadzonymi mikrodo-
datkami stopowymi, a na końcu obróbki 
cieplnej z etapem walcowania na gorąco, 
hartowania i odpuszczania. Uzyskuje się 
dzięki temu jednorodną i drobnoziarnistą 

strukturę stali. Do tego blachy z  SSAB 
utrzymują nominalną grubość i płaskość 
przekraczając wymagania europejskich 
norm, co bardzo ułatwia życie. Raz nasta-
wionego automatu do spawania nie trze-
ba co chwila sprawdzać i poprawiać, raz 
przyjęte parametry krawędziarki dadzą 
takie same kąty i promienie gięcia nieza-
leżnie od partii czy daty dostawy. Obie 
stale sprawdzają się w bardzo szerokim 
zakresie temperatur dzięki zabiegom 
producenta, który przygotował odmiany 
zachowujące dużą udarność przy najtęż-
szych polarnych mrozach.

Wciąż jednak trzeba wiedzieć, jak 
i  czym spawać, a  także mieć maszyny 
zdolne do gięcia materiału o wytrzyma-
łości na rozciąganie 1200÷1900 MPa 
w przypadku HARDOX-ów i  od 600 do 
ponad 1300 MPa, jeśli mowa o różnych 

gatunkach stali STRENX. Dlatego SSAB 
dzieli się z producentami zabudów swoją 
wiedzą i sprzętem instalowanym w cen-
trach obróbki, takich jak to w Obornikach. 
Na świecie jest ich 21, z  w  sumie 450 
maszynami, przerabiają rocznie 115 tys. 
stali, tylko własnej. Pomysł był taki, by 
umożliwić użycie nowoczesnych stali 
o wysokiej wytrzymałości małym firmom, 
których nie stać np. na własną wycinarkę 
do elementów z blach o dużych forma-
tach i  krawędziarkę o  nacisku kilkuset 
ton, a  duże wspierać, gdy wyczerpały 
swoje moce produkcyjne. W Polsce ten 
scenariusz dobrze się przyjął, podobnie 
zresztą jak same stale. I na nie, i na usługi 
jest stałe grono zadowolonych klientów 
spośród krajowej czołówki producentów 
zabudów wywrotek, naczep i kontenerów 
na odpady.  

Ta współpraca jeszcze się rozwinęła, 
gdy klienci na całym świecie osiągnęli 
wysoki poziom samodzielności konstruk-
cyjnej i  zaczęli poszukiwać nowych, in-
nowacyjnych rozwiązań umożliwiających 
maksymalne wykorzystanie unikalnych 
właściwości stali SSAB. To jest bardzo 
na rękę koncernowi, który może uzys- 
kać dodatkowe obroty dzięki usługom, 
utrzymując produkcję na podobnym 
poziomie. Dział SSAB Services ma coraz 
więcej zajęć m.in. w centrach HARDOX 
Wearparts pomagających użytkownikom 
maszyn i pojazdów z elementami z tej 
stali w razie konieczności wymiany lub 
naprawy oraz w centrach prefabrykacji 
stali SSAB Shape.

Zakład w Obornikach działa pod szyl-
dem Shape, wskazującym, że tu blachy  
z kupionej przez klienta stali zostaną 

wycięte i zagięte tak, jak sobie życzy. 
Ale teraz na tym się nie kończy. Usługi 
obejmują pomoc od pierwszej kreski przy 
projekcie aż po prototyp, a  następnie 
przygotowanie dokumentacji do produk-
cji seryjnej, a nawet znalezienie podwy-
konawcy. SSAB nie będzie jednak nigdy 
producentem końcowym, przyrównując 
swoją rolę do IKEA. Doradca pomoże 
zaprojektować wyrób niczym kuchnię, 
stosowne elementy zostaną przygoto-
wane w centrach SSAB, które dołożą do 
kompletu części dostępne na rynku. Za 
montaż jest odpowiedzialny klient, można 
mu jednak podpowiedzieć ekipę, która 
go wyręczy. 

Ciągnąc dalej tę analogię, SSAB do-
starcza wkrętak, tj. w  tym przypadku 
narzędzia skrawające do obróbki HAR-
DOX-u, materiały spawalnicze do stali 

„SSAB oferuje ponad 1,5 tys. gatunków 
stali, a rocznie wprowadza kilkanaście 
nowych. Większość klientów zna nie wię
cej niż 20 z nich” – zauważył prezes SSAB 
Martin Lindqvist, widząc duży potencjał 
w uświadamianiu o korzyściach z uży
wania mniejszej ilości stali, ale o właści
wościach optymalnych do zastosowania. 
Dobrym przykładem jest nowy HARDOX 
500 Tuf o twardości odpowiadającej ga
tunkowi 500, ale znacznie lepszej dużej 
udarności niskotemperaturowej i mniej
szych wymaganiach przy spawaniu. 

Gregoire Parenty jest wiceprezesem odpowiedzialnym za dział SSAB Services,  
który współpracuje z blisko 500 punktami HARDOX Wearparts (własnymi lub part
nerskimi) na całym świecie, a w ramach SSAB Shape świadczy usługi inżynieryjne  
i prefebrykacyjne, proponując także autorskie opracowania. 

W skład małego zespołu wspomagającego prace inżynieryjne klientów wchodzi  
Michał Ciszewski, który opowiadał o sztandarowym przypadku współpracy z klien
tem australijskim przy ramie wozidła. Wszystkie kroki od projektu do przygotowania 
produkcji błyskawicznie wykonano w ramach organizacji SSAB.

Centrum serwisowe SSAB w Obornikach miało 7 marca swoje święto: oficjalnie zaprezentowano nowe 
maszyny do obróbki blach stalowych, zainstalowane w IV kw. ub. roku. W ceremonii wziął udział prezes 
SSAB Martin Lindqvist, ponieważ rozbudowa Centrum jest ważną częścią programu rozwoju szwedz-
kiego koncernu.
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o wysokiej wytrzymałości, a  także urzą-
dzenia do obróbki spoin metodą HFMI. 
Namawiając do stalowej transformacji, 
nie zapomina się o zagrożeniu mniejszą 
wytrzymałością zmęczeniową, spraw-
dzaną w  symulacjach komputerowych. 
Zapobieganie pękaniu dzięki wprowa-
dzaniu mik rozgniotu w okolicach spawu 
jest jedną ze skuteczniejszych metod, 
ale generalną zasadą jest maksymalne 
gięcie elementów ze STRENX-u, a spa-
wanie dopiero wtedy, gdy jest naprawdę 
niezbędne.

Jako przykład kompleksowych, szyb-
kich usług wymieniano projekt ramy 
wozidła kopalnianego dla klienta z Aus- 
tralii. W  grudniu ub. roku zgłosił on, ze 
chciałby wprowadzić nowy model, ocze-
kując oszczędności na masie i kosztach 
produkcji. Temat podjął zespół SSAB, 
dobierając kształt elementów tak, by jak 
najwięcej giąć blachę, a  jak najmniej ją 
spawać. W  trakcie zaawansowanych 
symulacji komputerowych okazało się, 
że wstępnie przyjęte grubości można 
jeszcze zmniejszyć, przekraczając ocze-
kiwania klienta co do masy. Rysunki prze-
kazano do centrum serwisowego SSAB 
w  chińskim Kunshan, które wyliczyło 
koszty produkcji seryjnej, przygotowało 
prototypowe elementy i  pospawało je 
w całość z pomocą lokalnego partnera. 
Ten z kolei jest przygotowany do włącze-
nia się w cały proces jako kooperant, by 
do Australii trafiały kompletne ramy na 
montaż finalny pojazdu u klienta. 

Podobny proces przeprowadzony 
w  Indiach doprowadził do powstania 
optymalnej skrzyni wozidła kopalnianego 
na podwoziu Scania. W Europie wykaza-
no się umiejętnościami konstrukcyjnymi 
i  logistycznymi opracowując lekką ramę 
podkontenerową, rozpisując jej elementy 
na różne huty i  zakłady SSAB tak, by 
producent otrzymał paczkę z gotowymi 
elementami niczym szafkę z IKEA.

Ale nieodzownym etapem jest cięcie 
i  gięcie takich elementów, stąd inwes- 
tycja w  Obornikach, które są ważnym 
miejscem dla SSAB. Tamtejsze Centrum 
jest jednym z  największych na świecie, 
a zainstalowane w nim ostatnio urządze-
nia są unikalne. Dotyczy to zwłaszcza 

Na nową prasę krawędziową znaleziono 
miejsce w dawnej hali magazynowej. 
Wymagała przygotowania fundamentu, 
pod który grunt zagęszczono palami. 
Sama maszyna waży 350 t, a jak zacznie 
cisnąć z pełną siłą, pojęcie sztywności 
podłoża nabierze nowego znaczenia. 

Prasa krawędzio
wa SSAB Shape 
w Obornikach jako 
jedyna w świecie 
ma rozwiązanie 
Flexi Crown ułat
wiające kompen
sowanie ugięcia 
stołu przy dużym 
nacisku. 

Wypalarka tlenowa tnie do grubości 180 mm, 4 palnikami. 
Dzięki dużej wydajności Centrum w Obornikach jest konku
rencyjne cenowo przy takich usługach.

Formowanie blachy STRENX gatunków 900 do 960 z małymi 
promieniami gięcia umożliwia zastosowanie tak wytrzymałych 
stali na ramy podwozi. Większa płaszczyzna do dyspozycji 
ułatwia mocowanie wszelkich wsporników. W przypadku za
ginania zamkniętych profili wysięgników żurawia uzyskuje się 
większe powierzchnie ślizgów.

Nowa maszyna do cięcia laserowego w Obornikach może 
obsłużyć grubości od 0,5 do 25 mm, głowica jest dowolnie 
ustawiana w 3 płaszczyznach. 

„Połączenie wysokowytrzymałych stali SSAB, takich 
jak STRENX i HARDOX, oraz nowej prasy krawędzio
wej stwarza zupełnie nowe możliwości projektowa
nia lżejszych, mocniejszych i bardziej przyjaznych 
dla środowiska produktów. Dzięki nowej, zgłoszonej 
do opatentowania technice formowania i systemowi 
kontrolnemu CNC, możemy zapewnić dużą precyzję 
detali w stabilnym procesie. Każda dostawa będzie 
dokładnie na czas, redukując czas montażu u na
szych klientów” – obiecuje Tobias Svensson, dyrektor 
zarządzający SSAB Poland. 
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Druga wypalarka tlenowa w Obornikach ma 12 palników, 
z jednego podejścia może wyciąć wąskie pasy np. półek profilu 
ramy. SSAB zapowiada już maszynę 14palnikową.

zaawansowanej prasy krawędziowej 
o  maksymalnym nacisku 2000 t, która 
umożliwia formowanie grubszych blach 
z najbardziej wytrzymałych stali, a gięte 
na niej elementy mogą mieć długość do 
12,2 m. Dodatkowo, zostaną ukształto-
wane bardzo dokładnie dzięki układom 
kontrolnym i możliwości kompensacji od-
kształceń samej prasy przy maksymalnym 
nacisku. Przyspieszono także wymianę 
narzędzi, a zgłoszona do opatentowania 
technologia pozwala formować części ze 
stali STRENX 900-960 z  bardzo małym 
promieniem, co otwiera nowe możliwości 
przy produkcji np. podłużnic ram naczep 
czy wysięgników żurawi. 

Do tego, wprowadzono układ stero-
wania hydrauliką wyłączający zasilanie 
pompy, gdy nie jest potrzebne. Przynosi 
to oszczędność energii do 90% w porów-
naniu z tradycyjną maszyną. 

Nowa prasa krawędziowa uzupełnia 
dwie wcześniej działające w Obornikach. 
Zwiększono również znacznie możliwości 
przygotowania stali dzięki wypalarce lase-
rowej, wspomagającej dostępne już me-
tody cięcia plazmowego i płomieniowego 
– teraz jest w sumie 6 urządzeń. W przy-
padku cieńszych blach z  zaawansowa-
nych stali o wysokiej wytrzymałości, laser 
zachowuje wąskie tolerancje i  daje kra-
wędzie cięcia o wysokiej jakości, z reguły 

nie wymagające już gratowania. Nowa 
maszyna ma stół o wymiarach 14x14,1 m, 
laser o mocy 6 kW umożliwiający cięcie 
do grubości 25 mm i elastyczną głowicę 
3D, dzięki której krawędzie przycinanego 
elementu można sfazować do spawania. 

Najnowsze maszyny pozwolą SSAB 
zaoferować więcej produktów i  tworzą 
nowe możliwości rozwoju innowacyjnych 
rozwiązań. Centrum serwisowe SSAB 
Shape w  Obornikach oferuje usługi 
projektowania, obróbki i  prefabrykacji 
stali producentom, którzy chcą tworzyć 
nowe konstrukcje, skrócić czas montażu 
i  wykorzystać w  pełni zalety, jakie dają 
wybrane przez nich gatunki stali. 

Jednym z najciekawszych sposobów 
SSAB na promocję stali HSS jest konkurs 
na najlepszy produkt wykonany z  ich 
zastosowaniem przez klientów na całym 
świecie. Jury to grono akademickich 
specjalistów, gwarantujące fachowość 
i rzetelność znacznie większe, niż komitet 
noblowski, toteż nagroda jest wysoko 
ceniona w  branży i  dodaje zwycięzcy 
prestiżu. 

W  ub. roku pierwsze miejsce zdobyła 
naczepa-wywrotka tylnozsypowa Strato-
sphere 3.0 włoskiej firmy Mantella. Jest 
ona uczestnikiem programów „HARDOX in 
my body” i „My inner STRENX”, używając 
na skrzynie stali o  twardości 450 HBW, 
a na podwozia 700-tki. Kilka lat temu roz-
poczęto z powodzeniem próby ze stalami 
o jeszcze większej wytrzymałości. Strato-
sphere 3.0 ma podwozie o  30% lżejsze 
w  porównaniu z  poprzednią konstrukcją 
stalową i  dorównuje pod tym względem 
ramie aluminiowej, przewyższając ją właś-
ciwościami mechanicznymi: odpornością 
na zużycie i  trwałością zmęczeniową. 
„Stworzyliśmy najsilniejszą, najlżejszą, naj-
bardziej wydajną i najpiękniejszą naczepę 
wywrotkową dostępną na rynku świato-
wym. Nasza współpraca z SSAB pozwoliła 
nam zaoferować pojazdy o  eleganckiej, 
wydajnej, lekkiej i trwałej konstrukcji, nie za-
pominając o ich wyglądzie” – skomentował 
sukces Gregorio Mantella, dyrektor firmy.

Podwozie naczepy jest wykonane 
w całości ze stali STRENX 960 o wysokiej 
granicy plastyczności, co gwarantuje elas-
tyczność i wytrzymałość przy małej grubo-
ści blachy. Dodatkowo obniżono środek 
ciężkości, zapewniając większą stabilność 
na drodze. Belki podłużnic są „zetowe”, 
kształtowane przez zaginanie, poprzeczki 

Laureaci Swedish Steel Prize 2018

180o, poprawiający dostęp do punktów roboczych. „Głównym 
celem było osiągnięcie większej wydajności i wszechstronności, 
najlepszych osiągów pod względem wysokości i zasięgu, ale na 
lekkim pojeździe” – wyjaśniał Roberto Fenner, dyrektor technicz-
ny w CTE. By uzyskać takie możliwości w konstrukcji zabudowy 
użyto stali o  wysokiej wytrzymałości, optymalizując wszystkie 
przekroje belek wysięgnika. 

Kolejnym finalistą z  branży transportowej był Trufab Global 
z  Aus tralii, producent przyczep do ziarna Nyrex. Opracowując 
model o  pojemności skrzyni 62 m3 zwrócono uwagę na masę, 
oczekując zwiększenia ładowności, a także zmniejszenia ugniata-
nia gleby kołami pojazdu. W nowej konstrukcji oszczędzono 700 
kg, poprawiając także trwałość. Sposób jest ten sam: dużo gięcia, 
krótsze spawy (w zgłoszeniu do konkursu użyto sformułowania: 
prawie żadnego spawania). Rama jest skręcana z  modułów, 
ułatwiając tworzenie wersji o  różniej wielkości, a  także wysyłkę 
zestawu montażowego z Zachodniej Australii, gdzie mieści się ro-
dzinna firma, do odległych regionów kraju. „Stal o wysokiej wytrzy-
małości i ograniczenie spawania dają użytkownikom końcowym 
o wiele lepszy stosunek jakości do ceny. Otrzymują zwiększoną 
wydajność na polach, mniejsze odkształcenie podłoża, a mniejsze 
wymagania co do ciągnika skutkują oszczędnościami w zużyciu 
paliwa” - ocenia Colin Jorgensen, dyrektor Trufab.

„Trufab stworzył elastyczną i lekką przyczepę z przenośnikiem ślimakowy, umożli
wiając wykonanie końcowego montażu na miejscu. Wykorzystując moduły, moż
na łatwo dostarczyć różne rozmiary, a także uprościć obsługę”. Colin Jorgensen 
dodał do zalet wymienionych przez jury większą żywotność konstrukcji skręcanej 
z elastycznej stali.

„Mantella stworzyła wyjątkowy projekt i innowacyjne rozwiązanie podwozia i nad
wozia, które reprezentuje całkowicie nową generację. W połączeniu z umiejętnymi 
pracami projektowymi i inteligentnymi metodami produkcji, możliwe było pełne 
wykorzystanie zalet stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na zużycie. Ta nowa, 
lekka przyczepa ma lepszą stabilność, niskie koszty eksploatacji i wysoką wydajność 
transportu” – tak brzmiało uzasadnienie jury konkursu.

i  tylne usztywnienie krzyżowe są do nich 
przykręcane. Wyeliminowanie spawania 
belek zapewnia znacznie zwiększenie 
wytrzymałości zmęczeniowej i wydajności 
produkcji. Skrzynia, z wielokrotnymi prze-
gięciami usztywniającymi, jest wykonana 
w całości ze stali HARDOX 450. 

Nominowana do nagrody była także 
inna włoska firma CTE, za uniwersalny 
podnośnik koszowy MP 32.19 montowany 
na podwoziu ciężarówki 7,5 t, choć ma wy-
sokość roboczą 32 m i 19-metrowy wysięg 
boczny. Dodatkowo, jego kosz o nośności 
300 kg może wykonywać obrót w zakresie 

Uniwersalny podnośnik montażowy CTE MP 32.19 z wysięgni
kiem ze stali STRENX zdobył Nagrodę Publiczności na ostatnim 
konkursie Swedish Steel Prize.


