S T R O J Í R E N S K Á V ÝROBA

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Strojírny a stavby Třinec, a.s. jsou 100% dceřinou akciovou společností TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN a.s.
Společnost má dlouholetou tradici a během svého působení na trhu prošla mnoha organizačními
změnami.
V současné době je společnost zaměřena na zakázkovou strojírenskou výrobu jak pro externí
trhy, tak i pro mateřskou společnost, pro kterou provádí i opravářskou a údržbářskou činnost na
výrobních zařízeních po stránce strojní, elektro a stavební.
V oblasti strojírenství se jedná o zakázkovou výrobu technologických celků a svařenců včetně
opracování na CNC strojích, ocelových konstrukcí, volně kovaných výkovků a výrobu hutních válců
pro válcování za tepla.
Oblast stavebnictví zajišťuje především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu komunikací
včetně oprav.
Základ Strojíren a staveb Třinec, a.s. tvoří výrobní provozy:
■
■
■
■
■
■
■

Mechanické dílny
Zámečnické dílny
Soustružna válců
Elektrotechnické dílny
Stavební dílny
Žárotechnické dílny
Samostatný útvar Konstrukce (konstrukční a vývojové činnosti)

Historie společnosti:
1885 – vznik Mechanických dílen (údržba provozů TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
1970 – výstavba Soustružny válců (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
1991 – vznik Divize D3 – Strojírenské výroba (v rámci TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
1993 – vznik D5, akciové společnosti, Třinec (privatizace Závodu centrální údržby
TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.)
1997 – vznik TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN – strojírenské výroby, a.s. jako 100% dceřiné společnosti
TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
2005 – změna názvu TŘINECKE ŽELEZÁRNY – strojírenská výroba, a.s. na Strojírny Třinec, a.s.
2013 – vznik Strojíren a staveb Třinec, a.s. (fúze společností D5, akciové společnosti, Třinec
a Strojíren Třinec, a.s.)
Management kvality:
Certifikovaný systém managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 je ve shodě s mezinárodními
normami a předpisy a dává záruku, že jsou vytvořeny podmínky pro shodnost dodávky se
zákazníkem definovanými požadavky.
Certifikáty výrobků pak dávají záruku, že technické a užitné parametry splňují nároky stanovené
specifickými normami.
Použité technologie, materiály a prostředky používané ve výrobě jsou vybírány s ohledem
na Integrovaný systém managementu kvality EMS a BOZP, minimalizaci negativních dopadů na
životní prostředí dle EN ISO 14001:2004 a bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle
OHSAS 18001:2008.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – VÝROBNÍ PROGRAM

MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY
Výrobní program:
■ Strojně-technologické celky vč. montáže hydrauliky, pneumatiky, elektro
■ Svařence a ocelové konstrukce vč. opracování, povrchových úprav a montáže
■ Ocelové železniční a silniční mosty
■ Průmyslové jeřáby a závěsné prostředky vč. projektového řešení (dodávky na klíč)
■ Jednoúčelové stroje a zařízení na základě vlastní nebo zákaznické dokumentace
■ Tlakové nádoby, potrubní rozvody včetně montáže
■ Opravárensko-údržbářské činnosti výrobních strojních zařízení, zejména hutních
■ Strojní součásti, náhradní díly
■ Volně kované výkovky (max. 3 t)
■ Průmyslové tkaninové filtry (výroba, montáž)
Služby:
■ Tepelné zpracování, iontová nitridace, indukční kalení
■ Opravy elektromechanických strojů, přístrojů, elektromontážní práce
■ Renovace a opravy pryžových dopravních pásů, pogumování válečků
■ Servis ručních zdvihacích mechanizmů
■ Opravy a kalibrace všech druhů vah
■ Opravy prasklých kovových částí procesem METALOCK
■ Konstrukční a vývojové činnosti

3

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ HUTNÍ VÝROBY – VÁLCOVNY
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Průmyslové nůžky pro stříhání plechu

Průmyslové nůžky pro stříhání plechu

Rovnačka plechů

Rovnačka plechů

Nůžky na dělení sochorů

Defektoskopické zařízení pro trubkárny

Zařízení pro odkládání zbytkových
svitků drátu

Otočná ramena zásobníku plechu
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ HUTNÍ VÝROBY – OCELÁRNY, KONTILITÍ

Vodící válečkový segment – plynulé odlévání oceli

Vodící válečkový segment

Vodící válečkový segment

Excentr - kontilití

Oscilační stůl pro kontilití

Otočný licí stojan

Zařízení pro zavádění startovacích tyčí

Licí oblouk brámového kontilití
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ HUTNÍ VÝROBY – OCELÁRNY, VYSOKÉ PECE

Svařovaná pánev

Mezipánev

Mezipánev

Šrotový žlab (vůz)

Mezipánvový vůz

Potrubí - Vysoké pece

Rotační ucpávka – Ocelárny
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Chladnice - Vysoké pece

Trojcestný ventil Ocelárny
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ HUTNÍ VÝROBY – KOKSOVNY

Komponenty koksárenské baterie

Pěchovací vůz - výroba koksu

Zařízení pro výrobu koksu - „stoupačky“

Vyhrnovací vozy - výroba koksu

Pojezd výtlačného pěchovacího stroje
- výroba koksu

Hasicí vůz - výroba koksu

Posuvna pěchovacího vozu

Dehtový separátor
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

DOPRAVNÍKY
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Dopravník svazkovací linky kontijemné
tratě válcovny

Svazkovač - svazkovací linka kontijemné tratě válcovny

Dopravník finalizační linky kontijemné
tratě válcovny

Dopravník finalizační linky kontijemné
tratě válcovny

Dopravník

Válečkový dopravník trub

Dopravník válcovací tratě

Dopravník
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A KOMPONENTY PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL

Axiální vstupní a výstupní sekce turbín
- svařovaná axiální hrdla

Axiální vstupní a výstupní sekce turbín
- svařovaná axiální hrdla

Základový rám turbosoustrojí

Radiální vstupní a výstupní sekce turbín
- svařovaná radiální hrdla

Tlaková nádoba

Tlakové nádoby

Víko rekuperátoru

Tepelný výměník - nerezový rekuperátor
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

VÝROBA A MODERNIZACE PRŮMYSLOVÝCH JEŘÁBŮ VČ. PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ

Portálový jeřáb pro manipulaci se sypkými materiály provoz Aglomerace

Mostový jeřáb - provoz Mlýnice strusky

Jeřábová kočka

Jeřábová kočka

Svařenec jeřábové kočky portálového
jeřábu - provoz Aglomerace

Portálový manipulátor
svitků drátu
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Hydraulická traverza
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE A SVAŘENCE

Separátor

Svařenec zvedacího zařízení
- „Offshore projekty“

Svařenec navíjecího bubnu

Svařenec - buben

Svařenec - vakuování oceli

Svařenec zvedacího zařízení
- „Offshore projekty“

Svařenec tavící pece pro tavení Al.

Svařence ventilátorů
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – REFERENCE

OCELOVÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE, HALY

Ocelový silniční most
- obchvat Jablunkova, potok Jasení

Ocelový silniční most - Český Těšín,
potok Sadový

Ocelový železniční most - Třinec,
„Myší díra“

Ocelová konstrukce haly vč. opláštění
- Staré Město

OPRAVY, REPASE A MODERNIZACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Loupací, leštící a rovnací linka
tyčové oceli - Třinecké železárny, a.s.
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Oprava a úprava pěchovací stolice
vratné tratě Třineckých železáren, a.s.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – METALOCK

OPRAVY PRASKLÝCH NEBO ULOMENÝCH STROJNÍCH ČÁSTÍ
STUDENÝM PROCESEM METALOCK
Popis oprav:
■ Spojování prasklých nebo ulomených částí za studena pomocí ocelových zámků ze speciální
vysokopevnostní chromniklové oceli
■ vkládání a pěchování „Metalocků“ příčně na prasklinu, do předem připravených otvorů
a drážek a následné vybroušení
■ pro zajištění pevnosti a těsnosti spoje se vkládají podélně přímo do praskliny vruty „Metalace“,
následně se zapěchují do souvislé těsnicí šňůry; v případě rozsáhlých trhlin a silně poškozených
nebo scházejících částí materiálu se vsazují do opravovaných součástí tzv. „Masterlocky“
Výhody:
■ úspora nákladů na pořízení nové strojní součásti, příp. celého stroje
■ opravy přímo na místě bez nutnosti demontáže
■ pevnost a těsnost spoje je srovnatelná s půvovodním materiálem
Příklady součástí:
■ litiny, litá ocel, ale i hliník a bronz od tl. stěny 4 mm
■ stojany válcovacích stolic, bloky motorů, tělesa turbín, kompresorů, čerpadel, převodové skříně,
ozubená kola, lože obráběcích strojů, lisy apod.

Před opravou

Po opravě
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – KOVÁRNA

VÝROBA VOLNĚ KOVANÝCH VÝKOVKŮ DO HMOTNOSTI 3 TUN
V oblasti dodávek výkovků vyrábíme volně kované výkovky do hmotnosti 3 t včetně tepelného
zpracování, ohrubování a opracování na hotovo.
Nabízíme:
-

kované tyče kruhového, čtvercového průřezu a osazených průřezů
kování kroužků a pastorků
polotovary pro výrobu zápustek a nářadí tř. 19
jednoduché i složité ruční kovářské výrobky

Materiál výkovků:
Celý rozsah vyráběných jakostí od třídy 11 do třídy 19 včetně nerezových ocelí tř. 17.

KRUHOVÁ OCEL V TYČÍCH

PLOCHÁ OCEL

D max. = 320 mm - dle stupně překování
D max. = 400 mm - po konzultaci se zákazníkem

max. 250 x 60 mm / min. 30 x 20 mm
- po konzultaci se zákazníkem

D min. = 80 mm

L max. = 6 000 mm

L max. = 6 000 mm

Hmotnost = 3 000 kg - včetně úchytů

ČTVERCOVÁ OCEL

PRSTENCE

max. 250 x 250 mm / min. 20 x 20 mm

D max. = 960 mm / H = 280 mm / 5 min. = 50 mm

L max. = 6 000 mm

Hmotnost = max. 600 kg - dle rozměru bandáže
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – KOVÁRNA
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MECHANICKÉ A ZÁMEČNICKÉ DÍLNY – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Tepelné zpracování:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Normalizační žíhání, s popuštěním
Žíhání na měkko
Žíhání ke snížení pnutí
Protivločkové žíhání
Zušlechťování
Kalení a popuštění nástrojových ocelí
Žíhání, zušlechťování a rozpouštěcí žíhání
Cementování
Iontová nitridace – karbonitridace, oxinitridace (Dmax = 1 m, Hmax = 1,5 m, mmax = 3 t)
Indukční kalení (postupné kalení po obvodě, vertikálně i nerotačních součástí, zub po zubu)

Tepelně zpracovávané výrobky:
■
■
■
■
■
■
■

16

Ocelové konstrukce (svařence)
Výkovky
Odlitky z uhlíkových a legovaných ocelí
Válce lité i kované
Renovace náhradních dílů
Válcované zboží v tyčích, předvalky, ingoty
Tepelné zpracování těles dle dohody

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

KONSTRUKCE

VÝROBA JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VČETNĚ VÝVOJE REFERENCE
V rámci svých vývojových činností vyvíjíme a vyrábíme speciální jednoúčelové stroje a zařízení
dle požadavků zákazníka.

Pila M 800 pro žáruvzdorné materiály

Brousící stroj pro žáruvzdorné materiály

Rozrušovací manipulátor řady ROMAN 01
pro bourání vyzdívek hutních pánví

Rozrušovací manipulátor řady ROMAN 02/C
pro bourání vyzdívek hutních pánví

Zařízení na spékání (lepení) vodících lišt
pěchovacích tyčí - výroba koksu

Bruska BBS 07 - broušení dlouhých profilů
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ELEKTRICKÉ DÍLNY - VÝROBNÍ PROGRAM

ELEKTROTECHNICKÉ DÍLNY
■ Opravy strojů a přístrojů
- asynchronní motory do 6kV
- synchronní stroje do 6kV
- stejnosměrné stroje do výkonu 5 000 kW
- transformátory, svářečky, dynama, vibrátory
- dynamické vyvažování rotačních částí
- navařování hřídelí metodou MIG, MAG
■ Elektromontážní práce
- elektroinstalace průmyslové výstavby
- opravy a GO jeřábů a zdvíhacích zařízení
- výroba rozvaděčů a ovládacích pultů
- montáž osvětlení
- montáž a údržba elektropožární signalizace
- opravy a servis výtahů
realizaci zakázky jsme schopni zajistit na „klíč“, vč. zpracování VD, montáže a revizní zprávy
■ Zkoušení, revize, měření
- měření a zkoušení elektrických strojů a přístrojů dle požadavků
■ Kalibrace a cejchování přístrojů pro měření elektrických veličin
- Akreditovaná kalibrační laboratoř
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Oprava statoru

Oprava statoru

Oprava rotoru

Oprava strojní části motoru

Rozváděče

Rozváděč

Oprava transformátoru

Dynamické vyvažování

Instalace kabeláže - hotel Vitality
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SOUSTRUŽNA VÁLCŮ - VÝROBNÍ PROGRAM

SOUSTRUŽNA VÁLCŮ
Výroba hutních válců vč. renovace
Výroba a renovace hutních válců pro válcování za tepla má dlouholetou tradici. Kalibrace válců se
provádí klasickým zapichováním tvarovými noži nebo na CNC soustruzích. Max. hmotnost obrobku
je 40 t, délka 6 500 mm a průměr těla 1 600 mm. Opracováváme válce ocelolitinové, legované
šedolitinové, válce z tvárné litiny, válce kované a z SK materiálu. Válce vyrábíme na hotovo vč.
kalibrace a dokončovacích prací, jako jsou např. frézování záběrových drážek a ploch, broušení
čepů.
Opotřebované válce renovujeme přesoustružením nebo navařováním vč. navařování válců
kalibrovaných.
Materiály opracovaných válců:
ocelolitina, legovaná šedolitina, tvárná litina, výkovky, SK materiály
ROZMĚRY HOTOVÉHO VÁLCE (VIZ. OBR.)
B

od 200 mm

øD

od 200 do 1 500 mm

L

od 600 do 6 500 mm

ød

od 80 do 1 500 mm

Hmotnost

max. 40 t
MAXIMÁLNÍ OPRACOVATELNÉ TVRDOSTI VÁLCŮ

Tvrdost těla

max. 90 HSh

ød

.

TYP ULOŽENÍ
TYPE OF BEARING

.

.

.

.

ø

TVRDOST TĚLA
BODY HARDNESS

TVRDOST ČEPU
NECK HARDNESS

TYP ČEPU
NECK TYPE

.

.

.

.

.

.

B
L
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SOUSTRUŽNA VÁLCŮ - VÝROBNÍ PROGRAM

SOUSTRUŽNA VÁLCŮ
Technologické možnosti
OPERACE
Soustružení
- hrubování
- na hotovo

Kalibrace válců
(CNC, klasická)

Frézování
jetelové čepy

Frézařské práce
(různé)

Broušení
- na kulato vč. kuželů

- na plocho

ULOŽENÍ

max. D obrobku nad ložem

1 600 mm

max. D obrobku nad suportem

1 500 mm

max. délka obrobku

6 500 mm

max. hmotnost obrobku

40 t

max. D obrobku nad suportem

1 500 mm

max. délka obrobku

6 500 mm

hmotnost

40 t

max. D obrobku

1 200 mm

max. délka obrobku

4 500 mm

hmotnost

12 t

max. hmotnost obrobku

30 t

max. rozměr obrobku

6 000 x 3 000 mm

max. výška

2 000 mm

max. broušený D

850 mm

max. D obrobku

1 000 mm

max. délka obrobku

5 000 mm

max. hmotnost

12 t

max. délka

800 mm

max. hmotnost

500 t
ČEP

POZNÁMKA

Valivé

rozměry dle požadavků zákazníka

jetelový čep

Kluzné

rozměry dle požadavků zákazníka

plochá spojka

Jiné

rozměry dle požadavků zákazníka

drážkový hřídel

Poutní válce
pro válcovnu trub

Kalibrační válce
pro válcovnu trub
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ROZMĚR
HMOTNOST

PARAMETRY

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

REFERENCE
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POZNÁMKY
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Strojírny Třinec, a.s.
Třinec-Staré Město
Průmyslová 1038, 739 65
Czech Republic
fax: +420/558/32 13 28
e-mail: tzsv@trz.cz
http://www.strojirnytrinec.cz

CERTIFIKAT 2

• Marketing Department
• Business & Marketing Director
tel.: +420/558/53 56 80
tel.: +420/558/53 23 16
Strojírny ae-mail:
stavby
Třinec, a.s.
marketing.tzsv@trz.cz
e-mail: milan.byrtus@trz.cz

Průmyslová 1038, Staré Město

• Business Department
tel.: +420/558/53 56739
40 61 Třinec
Česká
republika
fax: +420/558/53 67 85
e-mail: miroslav.strasak@trz.cz

Business Department
Tel.: +420 558 532 316
Tel.: +420 558 535 640
Fax: +420 558 321 328
info@sas-trinec.cz
www.sas-trinec.cz

