KALIBRAČNÍ KAZETY

KALIBRAČNÍ válce

 Stavitelné
 Pevné

KALIBRAČNÍ VÁLEČKY
VÝMĚNNÉ ZAŘÍZENÍ VÁLCŮ

Dále pro válcovny trub nabízíme výrobu kalibračních válců.

Pro výrobce bezešvých trub nabízíme dodávku kalibračních kazet






Kalibrační kazety jsou součástí kalibrovacího stroje a slouží k válcování předvalků vystupujících z pece
(900°C - 980°C) na hotovní průměry trubek.

Doporučený materiál: litina B 10 nebo CrNiMo480.
Tvrdost válců: 530 HV na minimálním hrubovaném poloměru a max. 400 HV na max. hrubovaném poloměru.
Maximální průměr válce : 800 mm, větší možný po dohodě.
Unášecí pouzdra kalibračních válců odpovídají technologii a požadavkům zákazníka.

Technické zadání a způsob provedení závisí na požadavcích a přáních zákazníka.

Princip válcování spočívá v postupném redukování průměru trubky pomocí sady kalibračních kazet
umístěných ve stojanu kalibrovacího stroje. Většinou se jedná o 4 sady kazet pevných a jedné kazety,
poslední, stavitelné.
Kalibrační kazety slouží k válcování kulatých profilů, jejichž velikost je konstrukčně omezena velikostí
použitých válců na průměr 168 - 420 mm.
Velikost trubek je konstrukčně omezena velikostí použitých válců na průměr 168 - 420 mm.
Konstrukční řešení válcovací stolice navrhujeme dle přání objednavatele

Základní technické parametry

VÝMĚNNÉ ZAŘÍZENÍ VÁLCŮ
Zařízení slouží k nezávislé výměně kalibračních válců pevné a stavitelné kalibrační kazety. Kazeta je do zařízení
uložena a zaaretována ve vodorovné poloze. Pomocí hydraulických válců je možné jednotlivé hřídele, na kterých
jsou umístěny kalibrační válce vysunout mimo kazetu. Po vysunutí hřídelí lze následně kalibrační válce měnit dle
požadovaných průměrů válcovaných trubek.

Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038, Staré Město
739 61 Třinec , Česká republika

Kontakt:
Tel.: +420 558 532 316
info@sas-trinec.cz

Parametr
Hodnota
Vstupní materiál
Průměr předvalku
168-420 mm
Tloušťka stěny předvalku 6-60 mm
Teplota předvalku
900-980 °C
Teplota trubky
850 °C
Materiál předvalku
Ocel – různé druhy
Kvalita povrchu
Okujení tlakovou
předvalku
vodou
Válcovací stolice
Průměr válce teoretický
800 mm
Max. krouticí moment
90 000 Nm
od pohonu
Max. válcovací síla
800 000 N
Rychlost válcování
0,5 m/s
Chlazení
chladící voda
Mazání
Mazání stolice je realizováno pomocí dvou
rozvaděčů

Pevná kazeta
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Stavitelná kazeta
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MAZÁNÍ

PEVNÁ KAZETA
Pevná kazeta – sestává ze tří tvarových válečků, které jsou vůči sobě natočeny o 120° a svým tvarem určují
průměr vystupující trubky.
Dorazová plocha
pro umístění ve stojanu

Valivé ložisko

Tvarový váleček

Bronzová kluzná lišta

Mazání kalibračních kazet je realizováno pomocí dvou rozvaděčů, přičemž z prvního se tlakuje mazivo do
prostoru ložisek a z druhého do prostoru těsnění. Rozvod maziva je realizován pomocí měděných trubek 6x1
Rozvody maziva

Plocha pro aretaci kazety ve stojanu

Rozvaděč chladící vody
.

Progresivní rozdělovač maziva pro ložiska

Rozvaděč maziva
Tryska chladící vody

Progresivní rozdělovač maziva pro těsnění

STAVITELNÁ KAZETA
Stavitelná kazeta – zaujímá poslední poháněné místo s možností ručního doladění výsledného tvaru
obrobku bez nutnosti výměny kalibrů.

CHLAZENÍ
Na kalibrační kazetě je chladící voda rozvedena v mědi ke směrovým tryskám, které jsou nastaveny tak, aby
chladily tvarové válečky s maximální účinností,
Napojení chladící vody

Směrová tryska

Tvarový váleček

Zaváděcí trn

ÚDRŽBA
Strojní zařízení vyžaduje pravidelnou a odbornou údržbu včetně provádění pravidelných kontrol.
Součástí dodávky je podrobný návod na údržbu.

