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Fotodokumentace průběhu výstavby 

Automatizace systému zakládání homogenizačních hromad 

Objednatel: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Zhotovitel: KOHUT Třinec, s.r.o. 
 Kovopol Industry, a.s. 

TDI: Třinecký inženýring, a.s. 

Místo realizace: Areál TŽ, a.s. – provoz VOfa 

Doba realizace: 01 / 2017 – 12 / 2017 
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Popis akce: 

Cílem této akce byla realizace II. etapy komplexního řízení toku materiálu na 

homogenizačních skládkách v TŽ, a.s. 

Celá akce navazuje na I. etapu realizovanou v roce 2016, kde předpokládaným 

cílovým stavem (po ukončení modernizace všech plánovaných částí pásové dopravy 

a systému zakládání homogenizačních hromad v následujících etapách) je umožnit 

v budoucnu plně automatizované řízení toku materiálu od vstupu na výklopnících, přes jeho 

zakládání na uložištích až po následné vyzvedávání a využití ve výrobním procesu provozů 

Aglomerace I a II. 

V rámci realizace této části byla provedena výměna přesypu z pásového dopravníku 

č. 305 na 274 a nově byl přesyp doplněn o systém vzduchových děl pro předcházení 

usazování materiálu na stěnách svodky. U jednotlivých pásových dopravníků (celkem 15 ks) 

byla provedena změna řízení z původní reléové logiky na nový řídicí systém SIMATIC 

s využitím kompaktního systému řízení 19 ks motorů (pohony pásů a pojezdy) prvky 

SIMOCODE, včetně kompletní výměny všech vložek dotčených rozvaděčových polí. 

U dopravníkových pásů byla dále provedena obměna lankových vypínačů, byla doplněna 

čidla podélného proříznutí, protržení pásů, příčného vybočení a dále pak světelná 

a akustická signalizace chodu pásů. Na jednotlivých přesypech byla doplněna čidla zahlcení. 

Nově jsou pásové dopravníky, dle požadavků platné legislativy (za účelem zvýšení 

bezpečnosti a zamezení vstupu nepovolaných osob do nebezpečných prostor), osazeny 

novými bezpečnostními kryty, zábranami proti vstupu a systémem elektronicky ovládaných 

branek, vybavených dorozumívacím zařízením pro komunikaci s operátorem na velínu. 

Celkové náklady stavby: 20 mil. Kč bez DPH 

http://www.trineckyinzenyring.cz/
mailto:info@trineckyinzenyring.cz

