DODÁVKY
PRO VÁLCOVNY TRUB

odstředivě lité válce
stacionárně lité válce
kované válce
děrovací a poutní trny
jiné odlitky a výkovky

SUPPLIES
FOR TUBE MILLS

centrifugally cast rolls
sand cast rolls
forged rolls
punching and pilger mandrels
other castings and forgings

REDUKOVACÍ A KALIBROVACÍ VÁLCE
REDUCING AND SIZING ROLLS
Oblast použití

Application

válcovny bezešvých trub

seamless rolling mills

válcovny svařovaných trub (za tepla)

welded tube hot rolling mills

válcovny svařovaných trub (za studena)

welded tube cold rolling mills

Materiály

Materials

nástrojová ocel

tool steel

rychlořezná ocel

high-speed steel

tvrzená a speciální litina

chilled iron and special cast iron

tvrzený bronz

chilled bronze

Provedení válců

Types of rolls

jednovrstvé

monolayer

dvouvrstvé

double layer

s vlepenou nebo vlisovanou vložkou

including glued or molded insert

Technologie výroby

Production technologies

odstředivě lité

centrifugally cast

stacionárně lité

sand cast

kované

forged

Finalizace

Finalization

surové

cast

hrubované

rough

s opracovanými čely

with machined fronts

kompletně opracované

completely machined

Reference podle teritorií
Německo, Francie, Itálie, ČR, Polsko, Slovensko, Bělorusko

References by territories
Germany, France, Italy, Czech Republic, Poland, Slovakia, Belorussia

PRODUK T Y
PRO VÁLCOVNY TRUB
typ
odstředivě lité stacionárně lité
redukovací válce
x
x
děrovací válce
x
x
poutní válce
x
odtahové válce
x
x
planetové příčné válce
x
přítlačné válce
x
x
válce žíhacích pecí
x
x
rovnací válce
x
x
kalibrační válce
x
x
děrovací trny
x
poutní trny
ostatní
x
x
Materiály

PRODUC TS
FOR TUBE MILLS
kované
x
x
x

x
x
x
x
x

type
reduction rolls
piercing rolls
pilger rolls
detaching rolls
planetary cross rolls
pressure rolls
heat treatment rolls
straightening rolls
sizing rolls
punching mandrels
pilger mandrels
others

centrifugally cast
x
x

tool steel

nerezavějící ocel

stainless steel

legovaná ocel

alloyed steel

šedá litina

cast iron

legovaná litina

alloyed iron

tvárná litina

ductile iron

tvrzená a speciální litina

chilled and special cast iron

tvrzený bronz

chilled bronze

x

x

x
x
x
x
x

Possibilities of machining

CNC soustružení

CNC turning

CNC frézování

CNC milling

CNC vrtání

CNC drilling

broušení

grinding

pískování

sand blasting

drátové elektroerozivní řezání

wire electro-cutting

Atesty a protokoly

x
x
x
x

forged
x
x
x

Materials

nástrojová ocel

Možnosti strojního opracování

x

sand cast
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Certificates and test reports

zajišťují akreditované Laboratoře a zkušebny VÚHŽ a. s.

by accredited Laboratories and testing shops VÚHŽ a.s. according

dle požadavků zákazníka

to customer’s requests

stanovení mechanických vlastností

mechanical properties measuring

metalografická hodnocení

metallographic evaluation

speciální zkoušky a analýzy

special tests and analyses

Historie VÚHŽ

VÚHŽ history

1948 – vznik společnosti „Ocelářský výzkum“ pro české a slovenské

1948 – foundation of the company as R&D institute for Czech

hutě

and Slovak steelworks

1992 - transformace na výrobní akciovou společnost VÚHŽ a.s.

1992 – transformation into production joint-stock company VÚHŽ a.s.

2007 – nový vlastník – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. (skupina TŽ-MS)

2007- new shareholder - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. (TŽ-MS group)
Investment in machinery

Investice do strojního opracování
VÚHŽ a.s. významně investuje do výrobních technologií

VÚHŽ a.s. has significantly invested in production technologies

a CNC finalizace.

and CNC finalization.

Většina produkce je interní. V případě kooperací spolupracuje VÚHŽ

Most of production is from in-house. As per cooperations VÚHŽ

se sesterskými firmami ze skupiny TŽ-MS.

collaborates with sister companies from TŽ-MS group.
Research and development

Výzkum a vývoj
VÚHŽ čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje

VÚHŽ profits from years of experience in the field of material

materiálů a realizace širokého spektra testů pro metalurgické podniky.

research and development and wide spectrum of tests

Nabyté know-how bylo využito pro současné výrobně-obchodní

for metallurgical companies.

aktivity společnosti.

Developed know-how is used for present production-commercial

VÚHŽ pokračuje v testování a zavádění nových druhů materiálů

activities of the company.

a produktů.

VÚHŽ keeps on testing and launching new types of materials
and products.
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GPS souřadnice / GPS coordinates:
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