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 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Сортові, дрібносортові та дротові стани 

 
НКМЗ провів успішну реконструкцію комбінованого дрібносортно-дротового стану 320/150 на 

Молдавському металургійному заводі. Спроектоване та виготовлене обладнання, дозволило 
реалізувати технологію двониткове вальцювання. В результаті річна продуктивність стану 
збільшена з 500 тис.т до 700 тис.т сортового вальцювання та катанки. 

 

На лінії катанки і лінії моталок (I етап): 

Катанка в бунтах, мм 05,5-16 

Катанка в бунтах, мм 05,5-16 

Кругле вальцювання в мотках, мм 012-23 

Вага бунту, максимальний, т 012-23 

На лінії сортового вальцювання (II етап): 

Дрібний сорт круглого профілю, мм 012-52 

Шестигранник, мм 14-52 

Квадрат, мм 12-20 

Кутик, полиця мм 20-45 

Смуга, мм 10-15х60-ПО 

Довжина дротика в пачці, м 6;9;12 

Маса пачки, т до 8 
 

ВИХІДНА ЗАГОТІВКА 
 

Виливана заготівка, отримана на МБЛЗ: 

Перетин заготівки, мм 150x150 

Довжина заготівки, м 9- 12 

Маса заготівки, т 1,56- 2,08 

Завантаження заготівок у піч - гарячий посад з МБЛЗ або холодний посад зі складу заготівок на 
ґрати завантажувальні. 
Продуктивність стану: 525000 т/рік 

 
Швидкість вальцювання: 
- максимальна робоча швидкість на лінії катанки, м/с 
- максимальна робоча швидкість при сортовому вальцюванню, м/с 
- максимальна робоча швидкість у лінії змотування, м/с 

Марочний сортамент готової продукції: 
 низько, середньо і високовуглецеві сталі; 
 холодновисадкові сталі; 
 кульковальнична сталь; 
 електродний дріт; 
 леговані конструкційні сталі; 
 пружинна сталь. 
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ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ. CТАН 320/150 

 
 

 
Обладнання стану включає: 
 нагрівальну піч з ділянками завантаження та видачі нагрітої заготівки; 
 чорнову групу клітей 600x820 і 440x710 (6 шт) з горизонтальним і вертикальним розташуванням 
валків (Г-В); 
 проміжну групу клітей 440x710 і 340x500 (6 шт) (Г-В); 
 чистову групу клітей 340x500 (6 шт) (Г-В); 
 10-ти клітьовий дротовий блок; 
 обладнання обробки катанки для термообробки в потоці, формування бунту, зважування та обв'язки 
бунтів; 
 обладнання лінії моталок; 
 обладнання холодильника дрібного сорту для термозміцнення вальцювання в потоці, порізки на 
довжину холодильника, охолодження прутків на повітрі, порізки на мірні довжини, формування 
пачок, зважування та обв’язки пачок прутків; 
 гідропневмомастильне обладнання; 
 електроповідня та система автоматизації. 

Обладнання стану розташовується в двох паралельних прогонах шириною 24м і 30м, частина 
обладнання видачі готової продукції, а також склади розташовані в третьому прольоті шириною 36м. 

 

 
 
 
 

Маса обладнання дрібносортно-дротового стану 320/150: 

лінія вальцювання та обробки катанки, т 2000 

нагрівальна піч, т 2000 

лінія моталок, т 350 

лінія дрібного сорту, т 1200 
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