ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
PRO METALURGII OCELI,
LITIN A BAREVNÝCH KOVŮ

Podavače plněných profilů
Modifikační pracoviště pro výrobu tvárné litiny
Systémy pro řízení a regulaci průtoku inertních plynů
a kyslíku v metalurgii
Manipulátory pro měření parametrů tekuté oceli
a odběr vzorků kovu

E q u i pm e n t a n d s e r v i c e s
f o r me ta llurgy of s tee l,
cast iron and
n o n - f e r r o u s m e ta l s

Wire and cored wire feeders
Treatment station for production of ductile cast iron
Regulation and control systems for flow control of inert
gases and oxygen in metallurgy
Manipulators for measuring of molten steel parameters
and sampling of molten steel

V ÝROBNÍ SORTIMENT
A ssortment o f E Q U I PM E N T
Podavače
plněných profilů
pro ocel árny,
slé várny
železných
a neželezných
kovů

Wire and cored
wire feeders for
steel pl ants,
foundries of
ferrous and
non-ferrous
me tals

Divize Metalurgie společnosti
VÚHŽ konstruuje a vyrábí podavače sloužící k injektáži jedné
až šesti žil Al drátu a plněných
profilů. Široký sortiment nabízených podavačů a možnost
realizace individuální úprav
dle požadavků zákazníka,
umožňuje využití těchto strojů
v mezipánvích, ZPO, pánvích,
automatických formovacích
linkách apod.

Metallurgy Division of company
VÚHŽ designs and manufactures
wire feeders for injection one to
six strands of Al wire and cored
wires. The wide assortment of
these machines, and possibility
of realization of individual
modification according to
customer´s demand, enable
their application in tundishes,
CCMs, ladles, automatic pouring
lines etc.

Rovněž nabízíme příslušenství, například:
teleskopické výstupní trubky
(včetně chlazených vodou)
vstupní a výstupní vodící
trubky s válečky
elektronické hlídání konce
drátu
zatahování konce drátu se
samostatným pomocným
pohonem
hydraulické či pneumatické
nůžky
dálkové ovládání z nadřazeného PLC nebo počítače

Modifik ační
pr acoviště pro
dávkovou výrobu
t várné litiny
Naše společnost vyrábí modifikační pracoviště pro vysoce
ekologickou dávkovou výrobu
tvárné litiny v pánvi metodou
injektáže plněných profilů
v uzavřené a odvětrávané komoře. Pracoviště jsou projektována na míru a zasituována dle
individuálních potřeb a podmínek zákazníka.

We also offer accessories,
such as:
telescopic feeding tubes
(including water cooled)
guide pipes with guiding rolls
an electronic wire end
detection system
a motordriven thread-in
device
a hydraulic or a pneumatic
cutting device
remote control from
a superior PLC or a PC

Treatment station
for batch
produc tion of
duc tile c ast iron
Company VÚHŽ manufactures
treatment stations for highly
ecological batch production
of ductile cast iron in ladle
by the method of cored
wire injection in the ladle in
a closed ventilated chamber.
The stations are designed and
situated according to individual
needs and conditions.

Systémy pro
řízení
a regul aci
průtoku inertních
plynů a kyslíkU
v metalurgii

Manipul átory
pro měření
par ametrů
tekuté oceli
a odběr vzorků
kovu

Regul ation and
control systems
for flow control
of inert gases
and ox ygen in
me tallurgy

Manipul ators
for measuring
of molten steel
par ame ters and
sampling of
molten steel

Nabídka systémů zahrnuje:
řídící a regulační systémy pro
dmýchání inertních plynů
do tavicích agregátů např.
EOP, elektrické indukční pece,
udržovací pece, kyslíkového
konvertoru apod.
systémy pro měření a regulaci průtoku inertních plynů
v pánvi a mezipánvi
víceokruhové systémy pro
komplexní ochranu licího
proudu mezi pánví, mezipánví a krystalizátorem ZPO
argonem
testery porézních tvárnic
zařízení pro regulaci středních
a velkých průtoků kyslíku pro
metalurgické účely

Ve výrobním sortimentu VÚHŽ
jsou jak klasické manipulátory
určené pro měření teploty tekuté
oceli, aktivity kyslíku a odběr
vzorku kovu v pánvi, tak i manipulátory speciální. Jedná se např.
o vícedráhové manipulátory
s pohybem ve 3 osách, jenž mohou být vybaveny až čtyřmi nezávislými drahami a mimo výše
uvedených parametrů mohou
prorážet strusku a v návaznosti
na přístroje HYDRIS® či NITRIS®
provádět automatizované měření obsahu plynů v oceli. Nabízíme
také zařízení, provádějící měření
či odběr vzorků z nepřístupných
míst např. ve vakuu, z pánve na
zařízení RH, zpod velmi tlusté
vrstvy strusky, či přes otvor ze
zakryté mezipánve ZPO.
Všechna uvedená zařízení
jsou vyráběna a dodávána na
základě individuálně zpracovaných projektů.

The offer includes:
regulation and control
systems for inert gas blowing
to melting units e.g. EAF, EIF,
BOF, holding furnaces etc.
regulation and control
systems for flow control
of inert gases in ladle and
tundish
multi-circuit control systems
for complex protection of
the steel flow between ladle,
tundish and mold of CCM by
Argon
test equipment for porous
plug permeability
regulation and control
systems for medium and big
oxygen flows for metallurgical
purposes

The VÚHŽ production
assortment comprises both
conventional manipulators for
measuring of temperature of
molten steel, oxygen activity
and for sampling of molten
steel in ladle and also special
manipulators, for instance,
multi-axes manipulators type
„industry robot“ with moving
in three directions. These can
be equipped with up to four
independent axes. In addition,
they can perform a slag
break-through, and in
combination with devices
HYDRIS® or NITRIS® of Heraeus
Electro-Nite also conduct
automatic measurement of gas
content in steel.
We can, however, offer also
equipment for measurement
or sampling from inaccessible
places e.g. in vacuum, in
overpressure, from ladle on RH
equipment, from below very
thick layer of slag, through an
aperture from the covered CCM
tundish.
All the mentioned devices
are manufactured, based on
individual tailor-made projects
and designs.

K měření průtoků jsou využívány přesné elektronické průtokoměry, pracující na hmotnostním
principu. Regulační, diagnostické a komunikační funkce
jsou realizovány pomocí PLC.
Dodávané systémy mohou být
vybaveny pro připojení k nadřazenému řídícímu systému
uživatele.

The regulation and control
systems are tailor-made
according to customer‘s
requirements. For measurement
of flow rate are used precise
electronic flow meters
working on the mass principle.
Regulation, diagnostic and
communication functions are
realized by PLC. All the devices
can be optionally connected to
a superior control system.

S LUŽBY
S E R V I CE S
 ývoj a dodávky atypických
V
zařízení pro ocelárny a slévárny dle přání zákazníka
Výzkum, vývoj a dodávky
procesních technologií pro
metalurgii
Tepelně technická měření
v průmyslu
Numerická simulace tepelně
technických procesů

 evelopment and supplies of
D
atypical equipment for steel
making plants and foundries
Research, development
and supplies of the process
technologies
Thermal engineering
measurements in industry
Numerical simulations of
the thermal engineering
processes
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Kontakty / Contacts:
VÚHŽ a.s., divize Metalurgie
739 51 Dobrá 240, Czech Republic
tel.: +420 558 601 192
fax: +420 558 601 280
e-mail: dept2@vuhz.cz
www.vuhz.cz
www.vuhz.com
www.vuhz.eu
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GPS souřadnice / GPS coordinates:
49° 40’ 25“ N, 18° 23’ 33“ E

