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Rok realizace: 2007

Realization: 2007

Lokalita: U.S. Steel, Košice, Slovenská Republika

Place: U.S. Steel, Košice, Slovak Republic

Popis: Ocelové konstrukce a opláštění kontinuální linky pro
strojní čištění bram – Kabina úpravny bram vč. liniových

Description: Steel structure and cladding of Machine Cleaning
Slab Continual Line – Surface Treatment Cabin incl. line steel

„ocelových van“ pro pojezd transportních vozíků a odvod
okují, konstrukce kotvení technologie scarfovacího zařízení,
poklop nádrže průmyslové vody, odsávací potrubí z kabiny
úpravny bram do filtru vč. podpůrných konstrukcí, podpůrná konstrukce a konstrukce zastřešení filtru vč. přístavku
u filtru, výtlačné potrubí z filtru do komínu a konstrukce
komínu.

tubes for Transfer car travel and transport of steel flakes,
anchoring structures for The Scarfing Equipment Technology,
Covering of Industry Water Tank, Suction piping from the
Surface Treatment Cabin to the Separator incl. supporting
structures, supporting structure and roof structure of the
Separator incl. Penthouse of Separator, Delivery piping from
the Separator to the Stack and steel structure of the Stact.

Projektová a výrobní dokumentace veškerých ocelových konstrukcí a opláštění, dodávka veškerých ocelových konstrukcí
a opláštění mimo konstrukce odsávacího a výtlačného potrubí,
montáž následujících ocelových konstrukcí a opláštění: Ocelová
konstrukce a opláštění kabiny úpravny bram vč. liniových „ocelových van“ pro pojezd transportních vozíků a odvod okují, konstrukce kotvení technologie scarfovacího zařízení, konstrukce
poklopu nádrže průmyslové vody a konstrukce komínu.

Detail design and workshop documentation of all steel structure
and cladding, Delivery of all steel structure and cladding except
Suction and Delivery piping, Assembly of the following steel
structures: Steel structure and cladding of Surface Treatment
Cabin incl. line steel tubes for Transfer car travel and transport
of steel flakes, anchoring structures for The Scarfing Equipment
Technology, Covering of Industry Water Tank and Steel structure
of the Stact.

