VÁLCOVNA SPECIÁLNÍCH PROFILŮ
SPECIAL ROLLED SECTIONS

VÁLCOVNA SPECIÁLNÍCH PROFILŮ
Výhody speciálních profilů
lepší ekonomika ve srovnání s jinou
technologií výroby (obrábění, svařování, kování, odlévání)
vyšší využití kovových materiálů
nižší náklady na opracování
lepší struktura a mechanické vlastnosti
vysoká rozměrová přesnost a kvalita
povrchu
flexibilní výroba a pružné dodávky
Válcované materiály
uhlíkové oceli
konstrukční oceli
automatové oceli
ložiskové oceli
korozivzdorné oceli
speciální oceli

Výrobní možnosti
metrová hmotnost profilu G = 3 - 14 kg
(po dohodě 1,5 - 25 kg/m)
hmotnost jednoho kusu G < 150 kg
šírka profilu b = 20 - 125 mm
tlouštka profilu t > 4 mm
délka rovnané tyče 3 - 12 m
maximální odchylka přímosti tyče 0,15 %, tj. 1,5 mm/1 m délky tyče
obvyklý povrch tyčí - dle DIN 10 163-3
a max. hloubka vad třída C
délka stran opsaného obdélníku a + b
< 135 mm
běžná výrobní dávka podle typu
profilu 20 - 130 t (dle opotřebení válců)
Advantages of special sections
better economy compared to other
production procedures (machining,
welding, forging, casting)
better utilizationn of metal materials
lower costs of machining
better structure and mechanical
properties
exact dimensions and high surface
quality
flexibility in production and supplies

Rolled materials
carbon steels
engineering steels
free-cutting steels
bearing steels
stainless steels
special steels
Production possibilities
meter mass of the section G = 3 - 14 kg
(1,5 - 25 kg/m subject to agreement)
mass of one piece G < 150 kg
section width b = 20 - 125 mm
section thickness t > 4 mm
rod length 3 - 12 m
max. departure of the rod straightness
0,15 %, i.e. 1,5 mm/1 m of the rod length
usual surface of rods - according to the
DIN 10 163-3 and max. depth of the
defects class C
length of sides of the circumscribed
rectangle a + b < 135 mm
usual production batch depending on
type of section 20 - 130 t (till wear of
rolls)
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