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řetězárna rozjela moderní linku
ČESKÁ VES Moderní výrobní linkou se může pochlubit společnost Řetězárna Česká Ves na Jesenicku. Největší letošní investice dceřiné firmy 
Třineckých železáren v hodnotě 40 milionů korun zvýší produktivitu práce při výrobě závěsných a kladkostrojových řetězů, o které je v posledních 
měsících na trhu velký zájem. Uspokojí vysoké nároky zákazníků na kvalitu, různorodost i komplexnost výrobků.

TOMÁŠ ŽELAZKO

Výrobní linka takzvané nové ge-
nerace KER/KEH 5.2 od němec-
kého výrobce Wafios nahradila 
starší typ linky KER/KEH 5.1 a 
disponuje již komplexním řeše-
ním nové konstrukce ohýbacího 
mechanismu.

Moderní linka je schopna vy-
rábět svařované článkové řetězy 
v rozměrech 8 až 13 milimetrů. 
Nová linka vyrábí převážně ře-
tězy závěsné, kladkostrojové, ze-
mědělské, lesní a různé průmys-
lové řetězy, které jsou vyváženy 
zhruba do 40 zemí světa. Největ-
šími odběrateli jsou Německo, 
Itálie, Anglie a USA. 

„Důvodem pořízení linky jsou 
vyšší nároky zákazníků na kvali-
tu, větší různorodost a komplex-
nost výrobků a také zvyšující se 
počet zakázek,“ uvedl výrobní ře-
ditel společnosti Řetězárna Vrati-

slav Bártek s tím, že linka nahradi-
la starší typ pořízený v roce 1996 
s maximální roční kapacitou 900 
tun svařovaných řetězů. Obdobné 
typy linek KER/KEH 4.2 si pořídila 
Řetězárna v letech 2020 a 2021.

Výhodou investice jsou výraz-
né časové úspory na přestavbu 
výrobního sortimentu linky, 
automatické softwarové řízení 
veškerých tvarovacích a ohýba-
cích mechanismů za působení 

přesněji nárokovaných výrob-
ních nástrojů, a tím pádem i 
kvalitnějšího výstupu ve formě 
řetězového sortimentu jak v me-
chanických, tak rozměrových 
parametrech.

„Filozofie této výrobní linky 
byla výrobcem komplexně změ-
něna ve formě konstrukčních 
prvků, kde byly veškeré mecha-
nické vačkové ovládací a tvaro-
vací prvky nahrazeny přesnější 
technologií servopohonů. Prvky 
novodobé digitalizace tohoto 
výrobního zařízení umožňují 
rychlejší reakci servisních úko-
nů s možností monitorování, 
vyhodnocení a odstranění ano-
málie či poruchy pomocí on-line 
vzdáleného připojení zabudova-
ného výrobcem,“ vysvětlil ředi-
tel.

Řetězárna Česká Ves od roku 
2015 do modernizace výroby in-
vestovala více než 350 milionů 
korun, zejména do nejmoderněj-

ších technologií na výrobu řetě-
zů. „Věděli jsme, že pokud chce-
me držet trendy v oboru, musí 
přijít na řadu výrazná moderni-
zace technologie. Díky investi-
cím jsme výrazně zvýšili efek-
tivitu a kapacitu výroby, takže 
jsme více konkurenceschopní,“ 
uzavírá Vratislav Bártek.

Společnost se sídlem v České 
Vsi u Jeseníku je výrobcem širo-
kého sortimentu řetězů z drátu 
a tyčí vyrobených převážně v 
Třineckých železárnách. Výrob-
ní program je tvořen rozsáhlým 
sortimentem délkových řetězů k 
různému užití. 

Cílem společnosti je další zvy-
šování podílu na trhu nárůstem 
objemu výroby řetězů s vyšší 
přidanou hodnotou (například 
řetězy pro elevátorové doprav-
níky, závěsné řetězy jakosti 100, 
kladkostrojové řetězy, ochranné 
řetězy, nerezové řetězy a řetězy 
pro lesnictví a rybářství).

Řetězárna spustila provoz nové výrobní linky. Foto: TOŽ

zachytávání železných 
předmětů na rudišti

JAKUB KANTOR

tŽ Pásová doprava rudné vsázky 
Třineckých železáren (TŽ) je zhru-
ba deset kilometrů dlouhá a tvoří 
ji 40 pásových dopravníků, které 
ročně pro aglomerační rudiště (ho-
mogenizační hromady) přepraví 
kolem třech milionů tun surovin. 
Plynulost jejich chodu je však na-
rušena možným rozřezáním pásu 
cizím kovovým předmětem.

Proto byly před 16 lety v TŽ 
nainstalovány identifikátory ko-
vových předmětů, jejichž základ-
ním principem jsou identifikační 
rámy (tzv. HFT rámy), které jsou 
schopny detekovat ferromagne-
tická tělesa. Jejich metodika byla 
nastavena tak, že při průchodu 
cizího kovového předmětu přes 
identifikační rámy došlo k zasta-
vení pásové dopravy a na řadu 
přišla obsluha, která měla za úkol 
kovový předmět najít.

Při zatížení pásu 1 000 tun/
hodinu a 20centrimetrové vrstvě 
materiálu to nebylo vůbec jedno-
duché, ke všemu každým zastave-
ním pásové dopravy se prodlužo-
vala vykládka železničních vozů. 
Narušoval se tak systém rovno-

měrného zakládání homogeni-
začních hromad.

V září 2019 byly pro ochranu 
dopravních cest bez jejich nuce-
ného zastavení nad přísunové 
dopravníky instalovány elektro-
magnetické separátory, které od-
straňují železné předměty z pásů 
bez nutnosti zastavení. 

Provoz zařízení je v současnos-
ti nastaven tak, že při pozitivní 
detekci ferromagnetického kovu 
v dopravovaném materiálu je vy-
slán signál, který iniciuje nabuze-
ní magnetu separátoru při sou-
časném spuštění automatického 
vynášecího pásu. Zachycený ma-
teriál je vynášen pásem k výpadu 
separátoru, kde dojde k dopadu 
materiálu na záchytné rošty. 

Systém je nastaven na vyšší 
citlivost, jelikož neomezuje chod 
pásových dopravníků, takže sni-
žuje riziko rozřezání pásů v tech-
nologickém toku materiálu na 
aglomeračním rudišti. Mezi další 
přínosy patří plynulejší chod pří-
sunových pásových dopravníků 
na aglomeračním rudišti, úspora 
elektrické energie a v neposlední 
řadě eliminace prostojů pásové 
dopravy a výklopníků pracho-
vých rud.

Obědy budou dražší
TŽ Významný růst cen vstupních surovin a dalších nákladů se od  
1. dubna promítne do zvýšení cen obědů Třineckých gastroslužeb  
v jídelnách a kantýnách v areálu Třineckých železáren. Polévky 
zdraží o 2 až 3 koruny, klasická jídla o 4 koruny, speciality o 5 až 7 
korun. Náklady se promítnou i do příspěvku zaměstnavatele.

Kromě zdražení potravin musí provozovatelé jídelen a restaurací 
počítat také s razantním růstem cen pohonných hmot, které jsou 
minimálně o 20 % vyšší než v minulosti. Postupně rostou i ceny naku-
povaných služeb a náhradních dílů na opravy výrobních zařízení.  (th)
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