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Modernizace Blokovny I 

Objednatel:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.       

       Zhotovitel:  SMS Group, Strojírny a stavby, a.s., Maks-D, a.s. 

TDI:    Třinecký inženýring, a.s. 

Místo realizace:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.   

Doba realizace:  06/2017 – 12/2017 

 
Pro havarijní stav základů blokové stolice v Třineckých železárnách, a.s. byla rea-

lizována investiční akce modernizace válcovací tratě, která zahrnovala rekonstrukci a 
modernizaci kompletní blokové stolice a hydraulických nůžek včetně periférii: pracovní 
valníky a pravítka u stolice, válečkové dopravníky v úseku od blokové stolice až po 
odsunový úsek, odsun a značení bram. Toto vyjmenované zařízení tratě, tvořící větši-
nu technologie v úseku výroby předvalků, bloků a bram provozu VH, bylo obsahem ře-
šené investiční akce „Rekonstrukce a modernizace Blokovny".  

 

 
 
Popis akce: 
Projekt řešil dva hlavni úseky: úsek blokovny a úsek hydraulických nůžek. Tyto úseky 
vzájemně na sebe navazují a tvoří jeden technologický celek počínaje přiváděcím val-
níkem blokové stolice přes samotnou blokovou stolici až po hydraulické nůžky a ná-
sledující odsunový úsek bloků a bram. Stavba zahrnovala výměnu stávajícího techno-
logického zatížení blokovny za nové. Pro nové zařízení byly zhotoveny nové základy a 
nově bylo provedeno napojení na stávající rozvody médii i elektrické energie. Rekon-
strukci zařízení se kapacita blokovny nezměnila, zůstala na úrovni 600kt/rok.  
 
Trat nadále slouží pro výrobu-válcování bram, bloků, kolejnic, žebrových podkladnic a 
sochorů za tepla. Kolejnice a podkladnice jsou hotovými výrobky. Bramy, bloky a so-
chory se dále zpracovávají v dalších válcovnách. Sochory jsou vsázkou pro střední, 
kontijemnou a kontidrátovou trat TŽ.  
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Bramy, bloky a předvalky pro sochory, kolejnice a podkladnice jsou vyráběny válcová-
ním na blokové válcovací stolici, která je hlavním agregátem Blokovny. Hydraulické 
nůžky slouží k dělení vývalků po jejich vyválcování na blokové stolici. Dalším zaříze-
ním Blokovny jsou dopravníky, které dopravuji materiál od ohřívacích pecí k blokové 
stolici a pak dál k nůžkám a k odsunovému roštu.  

 
 
Celkové náklady investiční akce:  720 mil.Kč 
Odstávka tratě z výroby:   90 dnů 
 
 
Fotodokumentace průběhu výstavby 
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