
Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

www.nkmz.com 
Стор. 1/2 

 

 

 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Роликові гартівні машини 

 

 
 
Компактність РГМ і її низька питома металоємність забезпечується конструкцією, в якій роликові 
секції скомпоновані в залежності від товщини та ширини оброблюваних листів і плит, від 3 до 10 
автономних з управління і приводу блоками, пов'язаними єдиною опорною та швидко збірною 
рамою, встановленою на фундамент. Кожен із зазначених блоків РГМ складається з нижньої 
роликової секції, яка стаціонарно встановлюється на рамі, та верхньої роликової секції, що 
розташовується в напрямних рами і спирається на штоки гідроциліндрів, корпуси яких встановлені 
шарнірно на підставі рами. 
На вході в РГМ передбачені в окремо стоячій рамі автономно керовані за допомогою гідро- і 
електроповідні здвоєні подавальні ролики, що забезпечують стабільну подачу смуги в зону 
термообробки. Залежно від оброблюваної товщини, стабільність подачі листів або плит регулюється 
в широкому діапазоні швидкостей (0,03-1,5 м/с) автономною електроповіднею кожної роликової 
секції. При цьому обертання роликів в межах кожної секції здійснюється через ланцюгову повідню. 
Синхронізація швидкості обертання роликів у секціях здійснюється автоматичною системою 
управління технологічним процесом, що дозволяє виключити нанесення дефектів на поверхню 
листів або плит. 
Вертикальне переміщення верхніх роликових секцій і рухомої траверси здвоєних роликів, 
здійснюється гідроциліндрами та контролюється АСУ РГМ. 
За рахунок автоматизованої гідроповідні досягається: 
 точність настройки і підтримки проміжку між роликами (± 0,2 мм); 
 забезпечення гарантованої термообробки листів і плит з товщиною від 3 мм до 150 мм з високими 
показниками якості за структурою, механічними властивостями і площинністю; 
 запобігання поломок базових вузлів РГМ, завдяки підйому верхніх роликових секцій при 
нештатних ситуаціях. 
Система охолодження листа включає: насосну станцію, обладнання водорозбірного вузла з 
фільтрацією, регулюванням витрат і охолодженням, систему колекторів, встановлених у 
межроликових просторах секцій. 
Особливості системи охолодження: 
 групування колекторів охолодження в зони інтенсивного та малоінтенсивного охолодження; 
 посекційне управління витратою води в колекторах з індивідуальним регулюванням в кожній сек-
ції; 
  використання в інтенсивній зоні охолодження щілинних і спеціальних двокамерних колекторів, 
конструкції НКМЗ; 
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Відмінні риси розробленої машини: 
 проста та компактна конструкція з високою надійністю базових вузлів завдяки застосуванню 
гідроповідні для вертикального переміщення верхніх роликових секцій, точної установки проміжку 
між поверхнями роликів верхніх і нижніх секцій, а також регулювання граничного силового впливу 
на смугу; 
 високоефективна система охолодження листа з використанням оригінальних запатентованих 
технічних рішень; 
 комплексна технологія термообробки листів і плит, що забезпечує необхідну структуру і 
параметри з механічних і геометричних показників у широкому номенклатурному діапазоні; 
 автоматизована система управління (АСУ) роликової гартівної машини (РГМ) з програмним 
забезпеченням автоматизованого робочого місця технолога. 

Загартування листів в РГМ забезпечує: 
 формування мартенситних і мартенситно-бейнітних структур при середній швидкості охолод-
ження 5-120 °С/сек. і температурі листів або плит на виході з РГМ не вище 50-70 °С; 
 рівномірність механічних властивостей загартованого листа за площею листа в межах коливання 
межі величини плинності ±15 МПа (1,5 кг/мм2); 
 точність отримання механічних властивостей в партії листів ±20МПа (2,0 кг/мм2); 
 високу площинність загартованих листів або плит відповідно до міжнародних стандартів. 

Габаритні розміри РГМ у технологічній лінії 
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Прокатний стан  

2300 2800 3000 3600 5000 

Товщина, мм 3…30 8…50 8…70 8...85 4…150 

Ширина, мм 1000…2150 1500…2500 1500…2650 1250…3000 800…4900 
Габарити 

вальцюванн
я 

Довжина, мм 2000-13000 4000-12000 5000-12000 6000-12000 5000-13000 

Ширина 
(А1/А2), мм 

4400/7300 5200/7300 5400/7800 6100/8400 7200/9800 

Довжина L, мм 10500 13500 18500 18500 30000 
Габарити 
РГМ 

Висота, мм 3500 3500 3800 3800 4500 

 Габаритні розміри розставлення обладнання насосної станції, водорозбірного вузла та системи управління 
проектуються виходячи з умов Замовника. 
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