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Nová kvadrátová linka 

 

Objednatel:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.       

       Zhotovitel:  DEL, a.s., KOMA Industry s.r.o., Strojírny a stavby, a.s.                                           

TDI:    Třinecký inženýring, a.s. 

Místo realizace:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – VZ Kladno   

Doba realizace:  08/2018 – 05/2019 

 
Nová kvadrátová linka řeší rekonstrukcí vstupní části kvadrátové linky, kde bylo v rámci 
stavby nahrazeno stávající zařízení lisu a dopravních cest za zařízení nová a zároveň 
byly provedeny změny jejích umístění a také bylo doplněno o zařízení odhrotování tyčí a 
další dopravní zařízení – podélná a příčná doprava tyčí. Tento uzel tvoří jeden technolo-
gický celek se spojitým tokem materiálu a s možnosti vstupu a výstupu materiálu mezi 
jednotlivými technologiemi.  
 
Veškerá nová zařízení byla osazena a ukotvena na nové ŽB základy, které byly tvarově 
a pevnostně navrženy dle požadavků, resp. zatěžovacích údajů daných dodavateli jed-
notlivých zařízení.  

 
 

Popis akce: 
Projekt řešil realizaci logistiky na vstupu do kvadrátové linky vč. začlenění nového lisu 
KI600 (nahradil stávající lis CDT) a řešení robotického odhrotování čel tyčí obrušováním 
a rozšíření délkového sortimentu vstupu do linky ze stávajících maximálních 8 m délky 
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tyčí na obchodních 12,5 m. Dále investiční akce řešila logistiku připravovaného bezob-
služného rovnání na rovnacím lise KI 600, a to jak kulatiny, tak i kvadrátu. Důvodem pro 
rekonstrukci vstupu do kvadrátové linky bylo doplnění stávajícího zařízení přísunu tyčí do 
linky zařízením pro odhrotování tyčí, výměnu rovnacího lisu na výkonnější a uspořádání 
zařízení do spojitého toku materiálu v tomto technologickém uzlu vč. řešení možností 
vstupu i výstupu materiálu u dílčích technologií.  
 
Rekonstrukcí se vstupní úsek linky dispozičně upravil a doplnil robotickým odhrotováním. 
Tím vznikl technologický uzel se spojitou dopravou s možnosti vyloučení jeřábové do-
pravy v řešeném toku materiálu vč. ručního odhrotování tyčí. 
 
Součásti celé akce byly kompletní dodávky silnoproudu vč. MaR a ASŘ.   
 
 
Celkové náklady investiční akce:  140 mil.Kč 
Odstávka tratě z výroby:   provedeno za plného provozu staré technologie 
 
 
Fotodokumentace průběhu výstavby 
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