
Приватне акціонерне товариство 
НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

www.nkmz.com Стор. 1/7 

 

 

 

 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 Термічне гартування зубів, втулок, обойм, коліс, вал-шестерень, плунжерів, гвинтів, валків, 
подушок, дисків та інших деталей струмами високої частоти (СВЧ) і струмами промислової частоти 
(СПЧ).  n Хіміко-термічна обробка зубів важконавантажених зубчастих передач. 
 Відпал, ізотермічний відпал, нормалізація з відпусканням, відпускання заготівок. 
 Гартування з відпусканням кованих великогабаритних заготівок масою до 65 т розмірами: 
циліндричні: діаметром до 2500 мм, довжиною до 25000 мм, прямокутні: товщиною до 200 мм при 
ширині до 2500 мм; товщиною від 200 мм до 700 мм при ширині до 2000 мм; товщиною від 700 мм і 
більше при ширині до 1500 мм; кільця, бандажі масою до 25 т, діаметром до 4500 мм. 
 Гартування з відпусканням литих деталей. 
 Відпускання металоконструкцій, чавунних виливків, старіння поковок і виливків у процесі 
механічної обробки. 
 Проводиться газова цементація механооброблених деталей довжиною до 3500 мм, діаметром до 
1850 мм. 
 Проводиться високотемпературне гартування деталей діаметром до 2500 мм, масою до 25 т зі 
сталей ЭИ-415, 2X13, 3X13, ЭИ-961, ЭИ-802 і ін. жароміцних сталей. 

 
 

ТЕРМІЧНІ ПЕЧІ З ЧЕРЕНЕМ ВИКОЧУВАННЯ 
 

 
 

 

 Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Розміри, м 3,2х8,0; 3,9x10,2; 

Площа череня, м2 25,6 39,7 

Температура нагріву металу, оС 1000 

Маса садки, т 100 180 

Паливо Природний газ 

Перепад температури, оС ±5 

Призначення 
Відпал, відпускання, нормалізація з 

обдуванням 
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 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
 

ПЕЧІ ШАХТНІ ГАРТУВАЛЬНО-ВІДПУСКНІ 
 

 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Розміри робочого простору, D х Н, м 2,1х4,5 2,7х4,5 

Максимальна маса садки, т 34,6 34,6 

Діапазон робочих температур, оС 250-1050 150-1050 

Температурна нерівномірність в робочому просторі печі, оС ±5 

Футерівка Керамволокно 

Пальники імпульсні, Kromschroder, Німеччина 

Система автоматики Siemens 

Призначення 
нагрів під гартування, нормалізація, 

відпускання 
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 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
ПІЧ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДПУСКАННЯ РОБОЧИХ ВАЛКІВ ХОЛОДНОГО ВАЛЬЦЮВАННЯ 

 

 
 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Камера 1 
12 валків (Dбочки до 600 мм) 
8 валків (Dбочки от 600 мм) 

Камера 2 
6 валків (Dбочки до 500 мм) 
4 валка (Dбочки от 600 мм) 

Камери 3, 4, 5 
6 валків (Dбочки до 600 мм) 
4 валка (Dбочки от 600 мм) 

Камера попереднього підігріву 
1 валок 

(Dбочки до 850 мм) 

Інтервал робочих температур, oС 80-300 

Температурна нерівномірність ±2,5 

Футерівка Керамволокно 

Пальники імпульсні, Kromschroder, Німеччина 

Система автоматики Siemens 

Призначення 
відпускання робочих валків холодного 
вальцювання після гартування СПЧ. 



Приватне акціонерне товариство 
НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

www.nkmz.com Стор. 4/7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічна характеристика 

        Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
 ТЕРМІЧНІ ВЕРТИКАЛЬНІ ПЕЧІ 

Найменування параметрів Значення 

  №№ 46, 47, 48, 50 № 51, № 52 

Розміри робочого простору, D x H, м 2,6х8 
3,2х8 №50 2,6х10 

Максимальна маса садки з урахуванням оснащення, т 50 

Максимальна температура, oС 1150 

Температурна нерівномірність, oС: 
- 100...400 
- 400...1150 

 
±10 
±5 

Футерівка Керамволокно Parok, Фінляндія 
Keratech, Чехія 

Пальники імпульсні, Kromschroder, Німеччина 

Система автоматики Siemens 

Призначення 

Гартування роторів, 
напіввінців; 

відпускання після 
гартування СПЧ 
опорних і великих 
робочих валків 

гарячого 
вальцювання. 

Остаточна 
термічна обробка 
композитних 
валків гарячого 
вальцювання з 
наплавленим 
шаром HCr. 
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 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
ТЕРМІЧНІ ПЕЧІ З ЧЕРЕНЕМ ВИКОЧУВАННЯ 

 
 

 
 
 
 
 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Розміри робочого простору, LxBxH, м 8,5 х 4,2 х 2,7 

Максимальна маса садки, т 180 

Максимальна температура, oС 1000 

Розкид температури, oС ±7,5 

Футерівка Керамволокно, ШВП 

Система автоматики Siemens 

Призначення 
Попередній підігрів і відпускання 
опорних валків, виготовлюваних за 

технологією ДТО. 
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 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ. ПЕЧІ 

ШВИДКІСНОГО НАГРІВУ 
 

 
 
 
 

 
Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Розміри пічного простору, DxL, мм 2800 х 2170 

Максимальна маса садки, т 60 

Максимальна швидкість нагріву, оС/год. 800 

Макс. температура, оС 1000 

Розкид температури, оС ±2,5 

Футерівка Керамволокно 

Система автоматики Siemens 

Призначення Швидкісний нагрів поверхневих шарів 
бочки опорного валка. 
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 Виробнича кооперація. 
Термічне виробництво. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ. ПЕЧІ 

ШВИДКІСНОГО НАГРІВУ 
 
 

 
 
 
 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 
  Спреєрна установка 

№1 
Спреєрна установка №2 

Розміри валків: 
- діаметр бочки, мм 
- довжина бочки, мм 
- загальна довжина, мм 

до1600 
до 2500 
до 8000 

до1600 
до 2030 
до 8000 

Максимальні витрати води, м3/ч до 100 до 200 

Отримана твердість, HSD: 
- бочки 
- шийок 

38 - 50 
38 - 50 

55 - 75 
- 

Розкид твердості, HSD до 3 

Призначення 

Гартування опорних і 
робочих валків з 
метою отримання 
заданої твердості та 

механічних 
властивостей на 
бочці і шийках. 

Гартування бочки 
опорного валка після 
швидкісного нагріву в 

ПШН з метою 
отримання заданої 

твердості на поверхні та 
глибині загартованого 

шару. 
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