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Přehled jednotlivých investičních celků dodávaných na klíč dle požadavků a potřeb zákazníků
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Aglomerace

.

Spékací pásy a roštové vozíky
Třasáky
Mlecí bubny
Drtiče na drcení strusky
Zakládač
Technologie na zvyšování kovnatosti slitků
(separátor strusky)

Vysoké pece
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Torpédomísiče
Pánvové vozy
Chladnice
Skipový vozík vč. pohonu
Dmyšná soustava ohřívače
větru

Koksovna

4
.

Konvertorová ocelárna

 Mezipánve
 Pánve
 Trojcestný ventil
Konvertorová ocelárna
Rekuperátory
 Šrotový žlab
 Robot pro vybíjení
pecní vyzdívky
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Odlévání ingotů

 Kokily
 Licí soustava
 Koksová baterie
 Technologie
- Hasicí vůz
- Pěchovací zařízení
- Vodicí vůz
- Převážěcí vůz
 Dehtový separátor
 Vyhrnovací vozy
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Kontilití

Licí oblouky brámového kontilití
Otočné licí stojany
Oscilační stoly
Výběhové dopravníky
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Válcovny

 Dopravníky a manipulátory
 Rovnací lisy
 Brusky pro vybrušování povrchových vad
sochorů, bloků a bram
 Nůžky na dělení sochorů a bloků
 Rovnačky
 Defektoskopické linky
 Ostřik okují
 Kalibrované válce pro válcování za tepla
 Jeřáby

 Válcovny trub





-

Poutní válce
Kalibrační válečky
Poutní trny
Kalibrační stojany
Ohřívací pece
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Nabízíme komplexní řešení investičních celků od projekční činnosti
až po samotnou realizaci na klíč.
Projekt




Vývoj, tvorba a zpracovávání výkresové dokumentace
Využití profesionálních softwarových programů:





AutoCad Inventor 2015
AutoCad Mechanical 2015
Vise Image 2015
ANSYS 14.1

Výroba



Ucelený proces výroby:
 příprava materiálu (pálení, zakružování apod.)
 svařování
 opracování na moderních CNC strojích
 povrchová úprava (tryskání, lakování)
 montáž hydrauliky, pneumatiky a elektra
 oživení, zprovoznění

Stavební práce



Zpracování projektové dokumentace
Výstavba ocelové konstrukce objektu vč. opláštění
Spodní stavba a související inženýrské sítě
Pozemní komunikace
Vybavení objektu dalšími technologiemi dle požadavků
zákazníka (manipulační technika, jeřáby, dopravníky apod.)






Montáž zařízení



Uvedení zařízení do provozu, seřízení funkcí
 montážní činnost je prováděna dle technické dokumentace
v rozsahu:
 elektrickém
 hydraulickém
 pneumatickém
 mechanickém

Zaučení obsluhy



Seznámení obsluhy s:
 ovládacími prvky stroje
 obsluhou zařízení
 základní údržbou

Záruční a
pozáruční servis



Záruka na námi dodaný investiční celek
Servis s proaktivním přístupem
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BRUSKY PRO BROUŠENÍ POVRCHOVÝCH VAD BRAM, BLOKŮ, SOCHORŮ A KRUHOVÝCH KONTISLITKŮ
Společnost Strojírny a stavby Třinec, a.s. nabízí zakázkovou výrobu a dodávku brusky pro broušení povrchových vad
bram, bloků, sochorů a kruhových kontislitků. Jedná se o efektivní způsob, jak dosáhnout čistého povrchu materiálu
před dalším zpracováním.
Materiál:
 všechny typy materiálů od jakosti třídy 15. (strojírenská ocel, nerezová ocel, titan, super-slitiny)
Broušení se provádí celoplošně či lokálně dle jakosti materiálu či výskytu povrchových vad. Součástí broušení je také
srážení čela broušeného materiálu.

TECHNICKÉ PARAMETRY – BRUSKA – BRAMY, BLOKY, SOCHORY
Broušený materiál
Typ
Sochor, blok
Brama

Průřez (mm)
100 x 100 – 300 x 300
max. 180 x 700

Délka (m)
3 - 12
3 - 12

Jakost materiálu
do meze pevnosti
1200 - 1300 MPa

Základní data

Typ brusky:
 stacionární bruska s pojízdným stolem
 pojízdná bruska se stacionárním stolem
Pracovní režimy
 automatický – nová řada brusek rovněž nabízena v plně automatickém provozu vč. kontroly povrchových vad
profilovým laserem
 poloautomatický – broušení plochy sochorů. Nakládání, odbavování a obracení sochorů, broušení konců hran
se provádí ručně
 ruční - veškeré pohyby se provádí ručně
Vybavení brusky:
 brousící vůz
 tlačka
 nakládací a vykládací rošt
 zařízení pro primární a sekundární odlučování prachových částic

Parametr
Výkon pohonu vřetene
Přítlak
Obvodová rychlost kotouče
Odebíraná tloušťka
Rychlost pojezdu brousícího vozu
Úhel broušení
Vnější průměr brusného kotouče
Teplota materiálu
Regulace tlaku
Broušení

Hodnota
250 kW
200 – 2000 kg
80 m/s
0 – 2 mm/min
80 m/min
90°
610 mm
na úrovni teploty okolí (studené)
automatická (zamezení nadměrného broušení)
flexibilní (povrch, hrany či jednotlivé body)

Výkonová data
Pro sochor 150 x 150 – 12m (celoplošné broušení)
Počet sochorů za hodinu
Produktivita t/hod

TECHNICKÉ PARAMETRY - BRUSKA KRUHOVÝCH KONTISLITKŮ

3
6,4 t

Technické parametry brusky lze po konzultaci upravit v závislosti na požadovaných rozměrech a jakostech
broušeného materiálu.

Broušený materiál
Typ

Průřez (mm)

Délka (m)

Kruhová ocel

Ø150 - Ø500

3 - 12

Jakost materiálu
do meze pevnosti
1200 - 1300 MPa

Základní data
Parametr
Výkon pohonu vřetene
Odebíraná tloušťka
Rychlost pojezdu brousícího vozu
Vnější průměr brusného kotouče
Teplota materiálu
Regulace tlaku
Broušení

Hodnota
250 kW
7÷10mm
0,5 - 10m/min
610 mm
na úrovni teploty okolí (studené)
automatická (zamezení nadměrného broušení)
flexibilní (povrch, hrany či jednotlivé body)

REFERENCE: BRUSKA BBS 07, 09
Parametry broušeného materiálu
Materiál
Sochor
Délka
Hmotnost
Křivost

ocel
min. 150 x 150 mm
max. 12 000 mm
3 100 kg
max. 5 mm/m
*V případě vyšších křivostí je možné brousící linku doplnit o rovnací lis.

Nabízíme možnost referenční návštěvy provozu s bruskou pro broušení sochorů.
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