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Profil společnosti DALSELV DESIGN a. s.
Společnost DALSELV DESIGN a.s. prokázala za krátkou dobu své existence, že stojí
na pevných základech mnoholetých pracovních odborností a zkušeností svých
zaměstnanců a na aktivním poctivém přístupu k řešení jednotlivých obchodních
případů. Jejich technické, organizační i montážní zkušenosti předurčují společnost
být spolehlivým, respektovaným a zejména seriozním partnerem pro investory,
spolupracující firmy a společnosti i další organizace na trhu, zejména v oblasti a
oborech:
Hutní prvovýroby
§

aglomerace

§

vysoké pece

§

koksovny

§

ocelárny

Úpravny surovin (uhlí a rud)
Elektrárny a teplárny
Skladování, manipulaci a přípravu vstupních surovin – sypkých hmot
§

cementárny

§

lomy

§

pískovny

§

zemědělské podniky

Zařízení pro výše uvedené obory zahrnují:
§

dopravní cesty

§

skládkové stroje

§

třídění a drcení

§

příprava vsázky (mletí, míchání)

§

úpravu a expedici

§

pojezdy strojů, vozů a vozíků
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§

pohonné jednotky a pohony (řetězové, lanové)

§

potrubní systémy a potrubí, beztlaké i tlakové, podle zadání a potřeb
zadavatele, kruhové tvarové, speciální

§

čerpání a rozvod tlakové vody

§

jeřáby a zvedací zařízení

§

rozrušování zamrzlého nákladu na vagonech

§

převážecí pánvové a šrotové vozy

Samozřejmostí je kompletní dodávka zařízení „na klíč", což představuje dodávku
zahrnující řešení pro dodržení emisních i ekologických požadavků včetně
zprovoznění a předání funkčního zařízení odběrateli.
DALSELV DESIGN a.s. zaměstnává odborníky, kteří s přehledem uplatňují
zkušenosti i znalosti v oblastech:
§

projekce a konstrukce technologických celků

§

zajišťování výroby, dodávek a montáže

§

dodržování jakosti, ekologie a bezpečnosti

§

vedení staveb, projekčního a montážního dozoru

§

organizace a řízení komplexních zkoušek

§

uvádění zařízení do provozu

§

provádění záručního i pozáručního servisu

Konstruktéři, projektanti a realizátoři společnosti DALSELV DESIGN se v minulosti
podíleli na realizaci mnoha zakázek v oblasti konstrukce, modernizace a ekologizace
nejen pro české hutě a společnosti, ale i pro zahraniční závody a společnosti. Letité
zkušenosti ve výše uvedených oborech jsou největší devizou této společnosti!
Neméně významným faktorem je dlouhodobá spolupráce jejich zaměstnanců s VŠB TU Ostrava, zejména s Fakultou strojní i Fakultou metalurgie a materiálového
inženýrství, se kterými připravuje jak vzdělávací akce, ale i některé řešení
v teoretické, technické i vizuální rovině.
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Další služby DALSELV DESIGN a. s.
§

tvorba výkresové dokumentace pro externí firmy

§

zpracování výrobní dokumentace vč. 3D modelu dle dodané projekční
dokumentace (ocelové konstrukce, rozvodny – kabiny, potrubní trasy,
mechanické celky).

Specifikace výkresové dokumentace pro externí firmy:
§

zpracování příslušné projektové části DPS – technologického zařízení stavby –
provozních souborů, dílčích provozních souborů, provozních jednotek,

§

dokumentace bude zpracována ve složení technická zpráva, seznam strojů a
zařízení, technologické schéma, nátěrová specifikace, sestavný výkres zařízení,
dispozice, řezy,

§

součástí dokumentace budou podklady pro navazující profese – zatěžovací
údaje ocelových konstrukcí, stavební části, podklady pro silnoproud,
slaboproud a MaR.

Na základě zhotovené Dokumentace pro provedení stavby (DPS) nebo
předaného 3D modelu provedeme:
§

vypracování výrobní výkresové dokumentace (výrobní sestavy, podsestavy,
dílenské

výrobní

výkresy,

technické

zprávy

pro

výrobu

a

montáž)

technologických provozních souborů nebo dílčích provozních souborů,
provozních jednotek; dokumentace bude zpracována dle platných ČSN.
§

vypracování dodavatelské dokumentace (manuály pro ovládání, pro údržbu,
mazací plány, seznamy náhradních dílů, kompletace dokumentace jakosti…).

Dokumentace může být zpracována v jazyce:
§

českém,

§

anglickém.

Používaný CAD systém – Autodesk Product Design Suite 2016.
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Výkresy budou vytištěny v obvyklých velikostech ISO A0 až A4, technické zprávy,
kusovníky, seznamy strojů, nátěrové specifikace ve velikosti ISO A4.
Formáty souborů:
§

V digitální podobě budou výkresy dodány ve formátu „PDF“ nebo „DWG“.

§

Textové soubory budou dodány ve formátech MS-Office nebo „PDF“.

Certifikace DALSELV DESIGN a. s.
Abychom zajistili pro naše zákazníky nejvyšší možnou kvalitu služeb a zároveň
maximálně snižovali negativní dopady na životní prostředí a zdraví lidí, řídí se naše
konstrukční

kancelář

včetně

pracovníků

realizace při

uplatňování

systému

managementu jakosti požadavky souboru hned čtyř norem ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 50001:2012.
Prostřednictvím získaných certifikátů se společnosti DALSELV DESIGN daří plnit
stanovené cíle – spokojenost zákazníka, ochrana životního prostředí, snižování
spotřeby energií, zdraví a bezpečnost!
Zavedený systém jakosti, zkušenosti, vysoká odbornost a kvalifikace našich
projektantů i realizátorů, společně s využitím nejmodernější výpočetní techniky a
technologií, vytvářejí ty nejlepší předpoklady pro uplatnění naší firmy na domácím i
evropském trhu.
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Jsme členem České koksárenské společnosti
Inovativní přístup vyžaduje nové znalosti, výměnu zkušeností a také aktuální poznatky
v oblasti vědy a výzkumu. Proto je nejen společnost DASELV DESIGN, ale i několik
našich jednotlivců – konstruktérů, projektantů a pracovníků realizace, členem České
koksárenské společnosti, která sdružuje koksárenské odborníky z ČR včetně
zahraničních i české a zahraniční firmy.
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PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH OBORŮ
KOKSOVNY
Pro průmyslovou, a zejména hutní výrobu, je nutný koks pro jeho specifické
vlastnosti. Koks se vyrábí v koksárenských bateriích a jejich jednotlivých komorách
ohřevem uhelné vsázky přes topné stěny na teploty přes 1 000°C bez přístupu
vzduchu.
Tyto klasické koksárenské baterie produkují koks pro:
§

vysoké pece

§

slévárny

§

speciální provozy

§

teplárny

§

domácnosti

Podle druhu vstupního uhlí (složení) a dalších vlastností, předpokládaného využití se
provozují koksárenské baterie:
§

se sypným provozem

§

s pěchovaným provozem

Podle potřebné produkce se volí velikost jednotlivých komor (zejména výška) a
počet komor spojených v bloky. Počet bloků koksárenské baterie je dán výrobní
dobou a dalšími podmínkami.
Největší rozdíl mezi koksárenskými bateriemi se sypným provozem a pěchovaným
provozem je ve způsobu dopravy uhelné směsi do koksovací komory.

Sypný provoz:
Na stropě koksárenské baterie pojíždí „plnicí vůz“, který v uhelné věži odebírá
uhelnou směs do zásobníků a tuto přes podavače a těsné potrubí (teleskopy) nasype
do koksovací komory takzvanými plnicími otvory. Pro rovnoměrnost uhelné vrstvy
vsázky je provedeno srovnání uhelné vrstvy zařízením umístěným na výtlačném stroji
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srovnávacím, tímto srovnáním se vytvoří prostor pro odvod (odtah) plynů vznikajících
při koksovacím procesu (vypařování vlhkosti, zahřívání, karbonizaci) do dalších
zařízení a potrubím se tento surový koksový plyn dopraví do chemické části
koksovny.

OBRÁZEK 1 – PŘÍČNÝ ŘEZ KOKSÁRENSKOU BATERIÍ – SYPNÝ PROVOZ

Pěchovaný provoz:
U tohoto provozu je uhelná vsázka z uhelné věže odebírána do zásobníků
„výtlačného a pěchovacího stroje“ pojíždějícího po kolejích na strojové straně
koksárenské baterie. Na tomto stroji je v pěchovací skříni pěchovacím zařízením
vytvořen uhelný hranol o rozměrech potřebných pro správnou funkci při dalším
pochodu koksování. Tento uhelný hranol je pomocí sázecí tyče vsazen do koksovací
komory.
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OBRÁZEK 2 – PŘÍČNÝ ŘEZ KOKSÁRENSKOU BATERIÍ – PĚCHOVANÝ PROVOZ

Z již uvedených informaci vyplývá, že koksovna nejsou jen koksárenské baterie, ale
její součástí jsou i další komplexy:
Příprava vsázky (uhelná služba)
§

skladování uhlí

§

mletí

§

míchání

§

doprava do uhelné věže

Hašení koksu (převážně mokré)
§

hasící věž

§

hasicí vůz

§

čerpadlovna

§

jímky a kaliště

Koksová služba
§

koksová rampa na zhašený koks

§

třídírny koksu

§

úpravy koksu

§

nakládka produkce
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Chemická část koksovny
§

čištění a úpravy surového plynu

§

příprava topného plynu
-

koksový

-

směsný

§

odsíření plynu

§

úprava chemických produktů

Koksárenské baterie jsou postaveny ze zdiva:
§

klasické zdivo pro prostory s normální teplotou

§

žáruvzdorné zdivo pro části s vysokými teplotami

Spojení, propojení a soudržnost zajišťuje strojně technologické zařízení typu
ocelových konstrukcí, které zajišťují soudržnost a stálost tvaru zdiva v příčném i
podélném směru. Technologické zařízení obsahuje dále nejenom speciální zařízení,
například dveře, stoupačky, předlohy (odběrové zásobníky plynu), speciální
armatury, apod., ale i potrubní systémy různých médií.
Strojně technologická zařízení pro oba typy koksárenských baterií jsou podobná,
případně shodná, samozřejmě podle rozměru a velikosti komor.
Největší rozdíly jsou v obsluhovacích strojích, které zajišťují obsluhu koksárenské
baterie včetně ekologických požadavků na provoz.

Obsluhovací stroje pro sypný provoz:
Výtlačný stroj srovnávací:
Pojíždí podél koksárenské baterie na strojové straně a zajišťuje otevření dveří
koksovací komory, jejich očištění a po provedení cyklu jejich zavření.
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Dále vytlačuje koks z koksovací komory, provádí očištění rámu dveří, srovnávání uhlí
v komoře a další činnosti spojené s provozem koksovací komory a koksárenské
baterie.
Stroj může být „jednobodový“, na jedno ustavení provede všechny operace spojené
s obsluhou koksovací komory.

OBRÁZEK 3 – VÝTLAČNÝ STROJ SROVNÁVACÍ

Vodicí vůz:
Pojíždí podél koksárenské baterie na koksové straně. Hlavním úkolem je převedení
žhavého koksu z koksovací komory do hasicího vozu. Tuto činnost zajišťuje svým
pohybem výtlačná tyč z výtlačného stroje a na vodicím voze vodicí koš přisunutý na
obložení koksovací komory, který překlenuje vzdálenost mezi komorou a hasicím
vozem. Zařízení vodicího vozu snímají dveře koksovací komory, očistí dveře a rámy
dveří a po vytlačení koksu a vrácení vodícího koše do základní polohy zavřou
koksovací komoru. Mimo další pomocné operace je činnost vodicího vozu taktéž
zaměřena na odvedení horké vzdušiny s koksovým prachem vznikajícím při
vytlačování koksu a dopadu do hasicího vozu přes zákryt a potrubní i převáděcí
systém do odprašovací stanice, kde je vzdušina vyčištěna.
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Umístění kolejí vodicího vozu, a tím i jeho rozměry a tvar, respektují jednak
technologické a ekologické požadavky, prostorové možnosti, požadavky zákazníka
apod. Vodicí vůz může pracovat s jedním ustavením na osu obsluhované koksovací
komory - „jednobodový“.

OBRÁZEK 4 – VODICÍ VŮZ

Plnicí vůz:
Pojíždí po kolejích na stropě koksárenské baterie, odebírá uhlí z uhelné věže, sejme
víka plnicích otvorů, naplní koksovací komoru a nasadí zpět víka plnicích otvorů.
Další pomocné operace a činnosti zajišťuje plnicí vůz v rámci technologického cyklu –
obsluhuje (otvírá, zavírá) stoupačky, hydroinjektáž a čistí stoupačky.
Podle způsobu odvodu surového plynu může být koksárenská baterie se dvěma
odsávacími předlohami a dvěma řadami stoupaček nebo s jednou předlohou a
jednou řadou stoupaček nebo s jednou předlohou a jednou řadou stoupaček a
jednou řadou ministoupaček pro přesávání plnicích plynů do jiné již obsazené
komory. Přesávání zajišťuje zařízení – převáděč plnicích plynů, které ovládá víka
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ministoupaček a zajišťuje převádění části plnicích plynů z plněné komory. Plnicí vozy
pracují jako jednobodové.

OBRÁZEK 5 – PLNICÍ VŮZ

Pro všechny obsluhovací stroje je podle přání, požadavků a zkušeností odběratele
řešeno:
§

najížděcí zařízení (ustavení na obsluhovanou komoru)

§

napájení

§

-

trolej drátová

-

trolej pevná profilová

-

kabel

pohony hydraulickým systémem

Obsluhovací stroje pro pěchovaný provoz
Výtlačný a pěchovací stroj:
Pojíždí podél koksárenské baterie na strojové straně, odebírá uhelnou vsázku do
zásobníku (pro více komor najednou), upěchuje uhelný hranol.
Dále zajišťuje sejmutí dveří koksovací komory a jejich očištění, vytlačení koksu
z komory a očištění rámu dveří. Po přesunu a ustavením osou sázecího ústrojí na osu
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obsluhované koksovací komory vsadí uhelný hranol do koksovací komory a po
dalším přesunu uzavře komoru dveřmi.
Výtlačný a pěchovací stroj je vybaven dalším zařízením zajišťující technologický
cyklus, obsluhu a ekologii provozu, např.
§

utěsnění uhelného hranolu

§

úklid a likvidace spadlého uhlí (dopravník, korečkový výtah)

OBRÁZEK 6 – VÝTLAČNÝ A PĚCHOVACÍ STROJ

Vodicí vůz:
Mohou být shodné jako vodicí vozy pro sypný provoz a jsou řešeny podle
prostorových, technologických i ekologických požadavků, případně předpisů.
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OBRÁZEK 7 – VODICÍ VŮZ

Převáděcí vůz:
Pojíždí po kolejích na stropě koksárenské baterie a zajišťuje technologickoekologické operace.
Otvírá i zavírá stoupačky a klapy, hydroinjektáž, čistí stoupačky a převádí plnicí plyny
do jiné již obsazené komory. Další pomocné činnosti zajišťuje speciální zařízení jako
zdvihadlo pro potřeby údržby stroje i stropu, vysavač topných tahů apod.

OBRÁZEK 8 – PŘEVÁDĚCÍ VŮZ
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SKLÁDKOVÉ STROJE
Pro účely manipulace s materiálem, a hlavně skladování, máme možnost využít
několik typů skládkových strojů. Nejvhodnější typ určíme podle účelu použití:
§

skladování

§

homogenizace

Ochrana před povětrnostními vlivy:
§

venkovní skládka

§

krytý sklad

Množství skladovaného materiálu – kapacita skládky
Počtu druhů skladovaných materiálů:
§

samostatně každý druh

§

společný sklad

§

homogenizace

Vlastnosti skladovaného materiálu:
§

druh

§

zrnitost

§

vlhkost

§

lepivost

Pro rozhodování o vhodném typu je třeba vzít v úvahu další faktory např.:
§

výkony odběru ze skládky

§

možnosti současného zakládání a odběru

§

tvar a plocha skládky
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Po zvážení všech okolností můžeme využít nabídky několika typů skládkových strojů:
Pásový zakladač a korečkový naběrač

OBRÁZEK 9 – PORTÁLOVÝ PÁSOVÝ ZAKLADAČ

OBRÁZEK 10 – PORTÁLOVÝ KOREČKOVÝ NABĚRAČ

Tyto stroje se používají pro venkovní skládky s potřebou velké kapacity a nejlepší
provedené homogenity.
Lze zde skladovat různé druhy materiálů na jednotlivých hromadách a tyto podle
potřeby odebírat, nebo jak již bylo uvedeno, může se provádět řízená
homogenizace stejného materiálu od různých dodavatelů nebo z různých ložisek.
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Výkony strojů:
§

zakládání 800 m³/hod

§

odběr 400 m³/hod

Skládka – 50 m x 1000 m
Výhodou těchto skládek je promíchání již skladované směsi před dalším použitím a
ušetření části nebo celého zařízení na přípravu směsi.
Portálové zakladače/naběrače

OBRÁZEK 11 – PORTÁLOVÝ ZAKLADAČ/NABĚRAČ

Sdružení pásového zakladače a korečkového naběrače do jednoho typu pro
možnost úspor jednoho stroje, ale za cenu možností pouze zakládání nebo
odebírání.
Výkony jsou zhruba poloviční než u samostatných strojů.
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Boční shrnovače

OBRÁZEK 12 – BOČNÍ SHRNOVAČ

Velkou výhodou tohoto typu je využití v krytých skladech pro možnost skladování
materiálu bez působení povětrnostních vlivů. Skládka je tvořena opěrnou stěnou jak
pro uložení horního kolejiště, ale i pro podepření konstrukce skladu a mezi kolejišti
v příčném směru jsou výztužné stěny sloužící jako stěny boxu pro skladování různých
druhů materiálu.
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Pro zvětšení potřebné kapacity skládky se skladování provádí po obou stranách
opěrné stěny.
Zakládání se provádí nezávisle na shrnovači soustavou pojízdných reverzních
dopravníků.
Odběr

provádí

shrnovač

s výkonem

350

m³/hod.

Toto

zařízení

pracuje

v automatickém režimu podle zvoleného programu.

Boční shrnovače/zakladače

OBRÁZEK 13 – BOČNÍ SHRNOVAČ/ZAKLADAČ

Podobné využití jako předchozí typ s možností homogenizace zakládaného
materiálu, kdy zakládání provádí stroj.
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Využití tohoto sdruženého typu stroje je převážně na venkovních skládkách z důvodu
velkých rozměrů konstrukce skladu bez středového podepření.
Stroj může provádět pouze jednu operaci zakládání nebo shrnování – odběr
materiálu ze skládky.

Kolesové zakladače/naběrače

OBRÁZEK 14 – KOLESOVÝ ZAKLADAČ/NABĚRAČ

Skládka s tímto sdruženým strojem je situována po obou stranách kolejiště, v jehož
středu prochází skládkový pásový dopravník pro přísun materiálu na skládku i odsun
nabraného materiálu s možností průběžného průchodu materiálu přímo do
zásobníků.
Soustavou dopravníků a přesypů je materiál strojem zakládán srpovitým způsobem
nebo jinak zvoleným programem. Odběr je prováděn bezkomorovým kolesem a
skluzem na výložníkový reverzní dopravník a přesyp na skládkový pásový dopravník.
Tento sdružený kolesový stroj zajišťuje částečnou homogenizaci a opět může pouze
zakládat nebo odebírat materiál.
Výkon asi 1000 m³/hod.

21

Tyto základní typy skládkových strojů jsou používány v elektrárnách, hutích,
cementárnách apod. Pro potřeby zákazníka je lze přizpůsobit podle požadavků
s dodržením bezpečnostních i ekologických aspektů.

Komplexní řešení nejen pro koksovny
Náš tým je připraven splnit všechna Vaše očekávání

22

REFERENCE
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OBSLUHOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ KOKSOVEN

Zákazník

TŽ Třinec, ČR

TŽ Třinec, ČR

Typ stroje,

Typ

zařízení

provozu

Převáděcí vůz
KB č. 11
Vodicí vůz č. 2
KB č. 11

Rozměry
komory za tepla

Objem
komory

Rok
uvedení
do

výška
[mm]

[m ]

provozu,

pěchovaný

430

3 645

19,2

2016

Nový –
dodávka na klíč

pěchovaný

430

3 645

19,2

2016

Úplná
rekonstrukce

pěchovaný

430

3 645

19,2

2016

3

předání

Výtlačný a
TŽ Třinec, ČR

pěchovací stroj
č. 8 KB č. 11

pěchovací stroj č.

Nový –
dodávka na klíč
Dokumentace

Výtlačný a
TŽ Třinec, ČR

Poznámka

šířka
[mm]

pěchovaný

430

3 645

19,2

2015

5 KB č. 12

pro provádění
stroje, částečná
rekonstrukce
Dokumentace

TŽ Třinec, ČR

Vodicí vůz č. 1
KB č. 11

pěchovaný

430

3 645

19,2

2015

pro provádění
stroje, částečná
rekonstrukce

TŽ Třinec, ČR

TŽ Třinec, ČR

Eregli Iron & Steel
Works Company
(ERDEMIR), KDZ.
Eregli, Turecko

Převáděcí vůz
KB č. 11

Vodicí vůz č. 2
KB č. 11

Dokumentace
pěchovaný

430

3 645

19,2

2014

stroje
Dokumentace
pěchovaný

430

3 645

19,2

2014

pro provádění
stroje

Koksárenská
baterie č. 1÷3,

pro provádění

Audit
sypný

438

4 572

23,2

2014

provoz chemie

stávajícího
stavu
Technická
pomoc při

ArcelorMittal

Výtlačné a

Ostrava a. s., Ostrava,

pěchovací stroje č.

ČR

31 a 32, KB č. 1 a 2

měření a
pěchovaný

430

3 645

19,2

2014

následném
vyhodnocení
pěchovacích
skříní a jejich
seřízení

TŽ Třinec, ČR

Koksárenská
baterie č. 11

Dokumentace
pěchovaný

430

3 645

19,2

2013

pro provádění
stavby
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OBSLUHOVACÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ KOKSOVEN

Zákazník

Typ stroje,

Typ

zařízení

provozu

Rozměry
komory za tepla

Objem
komory

Rok
uvedení
do

šířka
[mm]

výška
[mm]

[m ]

provozu,

430

3 645

19,2

2013

3

předání

Výtlačný a
TŽ Třinec, ČR

pěchovací stroj č.

Dokumentace
pěchovaný

8 KB č. 11

pěchovací stroj č.

pro provádění
stroje

Výtlačný a
TŽ Třinec, ČR

Poznámka

Oprava ocelové
pěchovaný

430

3 645

19,2

2013

5 KB č. 12

konstrukce a
opláštění

Instalace
Koksovna Svoboda,

ministoupaček

OKK Koksovny a. s.,

s rekonstrukcí

Ostrava, ČR

převáděcího vozu

pěchovaný

515

3 500

23,97

2013

pěchovaný

515

3 500

23,97

2012

pěchovaný

515

3 500

23,97

2012

pěchovaný

430

3 645

19,2

2011

pěchovaný

430

3 645

19,2

2011

pěchovaný

430

3 645

19,2

2011

pěchovaný

430

3 645

19,2

2011

pěchovaný

430

3 645

19,2

2011

pěchovaný

450

5 070

2011

pěchovaný

450

5 070

2010

Nový –
dodávka na klíč

KB č. 8
Koksovna Svoboda,

Rekonstrukce

OKK Koksovny a. s.,

měnicího vrátku

Ostrava, ČR

KB č. 7

Koksovna Svoboda,

Rekonstrukce

OKK Koksovny a. s.,

měnicího vrátku

Ostrava, ČR

KB č. 8

TŽ Třinec, ČR

Vodicí vůz č. 3
KB č. 12
Výtlačný a

TŽ Třinec, ČR

pěchovací stroj č.
7 KB č. 12

TŽ Třinec, ČR

Vodicí vůz č. 1
KB č. 12
Výtlačný a

TŽ Třinec, ČR

pěchovací stroj č.
5 KB č. 12

TŽ Třinec, ČR

Převáděcí vůz
KB č. 12

KK Zabrze S.A. Radlin,

Čistič vík a rámů

Polsko

stoupaček

KK Zabrze S.A. Radlin,

Zákryt uhelného

Polsko

hranolu
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Úplná
rekonstrukce
Úplná
rekonstrukce
Částečná
rekonstrukce
Částečná
rekonstrukce
Nový –
dodávka na klíč

SKLÁDKOVÉ STROJE
Výkon

Zákazník

Typ stroje, zařízení

stroje
3

[t/m ]

Přepravovaný
materiál

Sypná
hmotnost
materiálu
[t/m3]

Rok
uvedení
do

Poznámka

provozu,
předání
Dokumentace

Multifunkční zařízení
TŽ Třinec, ČR

pro výrobu
ocelárenského

pro provádění
1 500

vsázkový materiál

(při 2 t/m3)

pro aglomerace

0,5 ÷ 2,7

2015

aglomerátu

stroje, výrobní
dokumentace,
inženýrská
činnost

TŽ Třinec, ČR

TŽ Třinec, ČR

Portálový naběrač
PN 1200
Portálový zakladač
PZ 1500

1 200

vsázkový materiál

(při 2 t/m3)

pro aglomerace

1 500

vsázkový materiál

(při 2 t/m3)

pro aglomerace

0,5 ÷ 2,7

2013

0,5 ÷ 2,7

2012

Studie
proveditelnosti
Studie
proveditelnosti

OSTATNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
Rok

Zákazník

Typ stroje, zařízení

Účel stroje, zařízení

Výkon

uvedení do

stroje

provozu,

Poznámka

předání
Zařízení pro rozrušování
TŽ Třinec, ČR

Rozrušovací zařízení

zmrzlého materiálu ve
vagónech před rozmrazováním.
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1 vagón/
10 minut

2014

Studie
proveditelnosti

