
Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 
ЗДВОЄНІ КРАЙКООБРІЗНІ НОЖИЦІ 

 

 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 

Підприємство 
«Северсталь», 
ТЛС 5000 

«АМЗ», г. Аша, 
ТЛС 2800 

Призначення обрізка крайки відвальцьованого листа 

Тип стаціонарні 

Повідня електромеханічна 

Ширина листа після обрізки, мм 1500...4600 1400..2600 

Характеристика розрізуваних листів: 
- товщина листа, мм 
- довжина листа, м 
- ширина листа до обрізки, мм 
- маса листа найбільша, кг 

 
10...50 
8...30 

до 1600...4800 
35000 

 
5...50 
6..28 

до 2800 
12500 

Межа міцності: 
- товщина до 40 мм, МПа 

 
1200 

 
1000 

- товщина до 50 мм, МПа 700 

Кількість різів за хвилину, різ/хв. 16...24 

Зусилля різання, МН 7,3 6,1 
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Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 
НОЖИЦІ ДИСКОВІ КРАЙКООБРІЗНІ 

 

 
 
 

Технічні характеристики 

Підприємство МЗ «Сталева воля», 
ТЛС 2300 

«КУМЗ», стан 2840 в.п.

Призначення обрізка крайки листа 

Тип дискові 

Повідня електромеханічна 

Характеристика розрізуваних листів: 
- матеріал 

Сталь Алюміній 

Товщина листа, мм: 
- у холодному стані 
- у гарячому стані 

 
8...25 

26...40 (1=700...750 Г) 

 
 

2,5...12 (1=350...420 Г) 

Ширина листа, мм: 
- до обрізки 
- після обрізки 

 
800...2150 
700..2000 

 
900...2600 
800...2500 

Ширина обрізуваної крайки (макс.), мм 150 20...50 

Швидкість різання (заправна), м/с 0,2 5,5 (1,5) 

Діаметр дискових ножів, мм 1000...920 595...650 

Зусилля різання, МН 0,865 0,21 
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Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа. 

 
НОЖИЦІ ДИСКОВІ КРАЙКООБРІЗНІ З КРАЙКОПОДРІБНЮВАЧАМИ 

 

 
 
 

Технічні характеристики 

Підприємство 
«ММК», м. Магнітогорськ, 

АПР 5...25х2350 

Призначення обрізка крайки листа (смуги) з дробленням 
крайки 

Тип дискові 

Повідня електромеханічна 

 
5…25 

Характеристика обрізуваної смуги: 
- товщина смуги, мм 
- ширина смуги після обрізки крайок, мм 
- межа міцності матеріалу смуги, МПа 
- ширина відрізуваної обрізі найменша, мм 

1000…2350 
1000 

1-2 товщини 

 
1000…920 

Механізм обрізки крайок: 
- діаметр ножа, мм 
- швидкість різання, м/сек 
- зусилля різання, МН 

0,2…0,6 
1,3 

 
0,9 

Крайкоподрібнювач: 
- зусилля різання, МН 
- кількість ножів на одному барабані, шт. 
- найбільша довжина скрапу після дроблення, мм

4 
544 
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Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Технічні характеристики

             НОЖИЦІ БАГАТОДИСКОВІ 

Підприємство “ЕТЗ”, м.Енгельск, АПрР №3 

Призначення розпуск смуги на штрипс 

Тип багатодискові 

Повідня електромеханічна 

сталь вуглецева та низьколегована 
280...500 
180...400 

Матеріал смуги: 
- межа міцності, МПа 
- межа текучості, МПа 
- відносне подовження, % 30...10 

Товщина смуги, мм 1...4 

Початкова ширина смуги, мм 700...1550 

Діаметр дискових ножів, мм 350...320 

Зусилля різання (по повідні), МН 0,2 

Макс. число різів при початковій ширині, мм: 
- при товщині 1...1,5мм, шт. 
- при товщині 2 мм, шт. 
- при товщині 2,5 мм, шт. 
- при товщині 2,8 мм, шт. 
- при товщині 3 мм, шт. 
- при товщині 3,2 мм, шт. 
- при товщині 3,5 мм, шт. 
- при товщині 4 мм, шт. 

1550 
30 
26 
22 
20 
18 
16 
12 
8 

Швидкість різання смуги, м/сек 0,5 (постійна) 

Зміна програми різання за допомогою заміни різальних блоків 
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Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 
НОЖИЦІ БАГАТОДИСКОВІ 

 
 

 
 

Технічні характеристики 

Підприємство 
«АрселорМітталТеміртау», м.Теміртау, 

АПрР №5 

розпуск смуги на штрипс Призначення 

Тип багатодискові 

Повідня електромеханічна 

Матеріал смуги: 
- межа міцності, МПа 
- відносне подовження, % 

сталь вуглецева та низьколегована 
500 

10...25 

Товщина смуги, мм 1,5...6 

Початкова ширина смуги, мм 700...1550 

Діаметр дискових ножів, мм 360...406 

Зусилля різання, МН 0,2 

Максимальна кількість смуг: 
- при товщині до 2мм, шт. 
- при товщині до 3 мм, шт. 
- при товщині до 5 мм, шт. 
- при товщині до 6 мм, шт. 

 
 

10 
9 
6 
4 

Швидкість різання (заправна), м/с 0,2 (2,5) 

Зміна програми різання за допомогою заміни різальних блоків 
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