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 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Широкосмугові стани гарячого вальцювання 

 
 
Більше 80% листового гарячевальцьованого вальцювання в країнах СНД проводиться на 
широкосмугових станах виготовлених на НКМЗ. 
Удосконалення конструкцій цих станів у програмі НКМЗ постійно приділяється особлива увага. Це 
обумовлено високою часткою в світовому виробництві гарячевальцьованого плоского вальцювання, а 
також зростаючими вимогами споживачів до його якості. 
У процесі розвитку технології гарячого вальцювання ведуться пошуки найбільш оптимальних схем 
широкосмугових станів, що забезпечують вимоги до енергозбереження, зменшення капітальних 
витрат, розширення технологічних можливостей, підвищення рівня автоматизації. 
Перспективні технології реалізуються, в тому числі, в результаті реконструкцій діючих станів. При 
виконанні реконструкцій НКМЗ особлива увага приділяється: 
n рішенням, які дозволяють максимально скоротити перестої стану при проведенні заходів з 
модернізації; 
n максимально можливому використанню існуючого обладнання; 
n максимально можливому збереженню існуючих фундаментів для скорочення будівельно-монтаж-
них робіт. 

 

 
Нижче, як приклад, представлена схема високопродуктивного універсального напівбезперервного 
широкосмугового стану 2500, оснащуваного сучасними технічними засобами та системами 
управління, який призначений для виробництва смуг з різних марок сталей, в тому числі підвищеної 
категорії міцності. 
Крім традиційної для широкосмугових станів технології, на ньому реалізується також технологія 
вальцювання трубних марок сталей за контрольованими режимами. 

 

 
СХЕМА НАПІВБЕЗПЕРЕРВНОГО ШИРОКОСМУГОВОГО СТАНУ 2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Район нагрівальних печей. 
2. Реверсивна двоклітьова чорнова група універсальних клітей кварто (тандем) 
3. Проміжний рольганг з системою регламентованого охолодження підкоту. 
4. Койл-бокс. 
5. Летючі ножиці. 
6. Чистова група клітей. 
7. Відвідний рольганг з системою охолодження смуги. 
8. Моталки універсальні. 

 

Вихідна заготівка: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 
- маса, т 

 
250 

1000...2350 
до 45 

Розміри гарячевальцьованих смуг у рулонах: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 

 
1,2...25 

1000...2350 

Продуктивність стану, млн. т/рік 5,5 
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Все більший інтерес у споживачів знову проявляється до більш економічних і менш капіталомістких 
станів малої продуктивності, до яких можна віднести, зокрема, стани з моталками в печах (стани 
Стеккеля). НКМЗ побудував три подібні стани, склад обладнання яких традиційно включає одну 
чорнову та одну чистову реверсивні кліті. Серед останніх розробок НКМЗ - схема реверсивного 
стану з моталками в печах з однією чорновою та двома чистовими клітями, який має розширені 
технологічні можливості, як зі збільшення продуктивності, так і з викочування тонких смуг з 
показниками якості, що відповідають вимогам світового ринку. 

 

 
 
 

СХЕМА РЕВЕРСИВНОГО СТАНУ 1700 З МОТАЛКАМИ В ПЕЧАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Нагрівальна піч. 

2. Реверсивна чорнова універсальна кліть кварто. 

3. Дві реверсивні чистові кліті кварто (тандем). 

4. Моталки в підігрівальних печах, розташовані перед і за чистовими клітями. 

5. Ножиці для обрізки кінців розкоту. 

6. Моталка гарячої смуги з системою збирання рулонів. 

 
 

Вихідна заготівка: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 
- маса, т 

250 
900...1570 до 30 

Розміри гарячевальцьованих смуг у рулонах: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 

1,2...16 
900...1570 

Продуктивність стану, млн. т/рік 1,5 
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Понад десять смугових станів гарячого вальцювання НКМЗ спроектував і поставив для підприємств 
алюмінієвої промисловості. У номенклатуру входять як найбільш продуктивні стани 
(напівбезперервні, до 1 млн. тонн за рік), так і реверсивні стани. 
Велика обтискна здатність, високий ступінь автоматизації, сучасні технології та обладнання 
дозволяють отримати на станах продукцію широкого сортаменту з необхідним рівнем якості поверхні, 
механічних властивостей і допусків на геометричні розміри. 
Для невеликих обсягів виробництва вальцювання з алюмінієвих сплавів пропонуються реверсивні 
стани з моталками перед і за чистовою кліттю, що реалізують в останніх проходах прогресивну 
технологію вальцювання в режимі «з моталки на моталку». Така технологія забезпечує отримання 
більш тонкої та якісної смуги завдяки стабілізації температурних режимів і вальцюванню в останніх 
пропусках з натягом. 
 
 
 

ОБЛАДНАННЯ ДІЛЯНКИ РЕВЕРСИВНОЇ ЧИСТОВОЇ КЛІТІ 
 

 

 
 
 
 
 
 

Вихідна заготівка: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 
- маса, т 

 
300...600 
до 2000 

8...20 

Розміри гарячевальцьованих смуг у рулонах: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 

 
2,5...12 

900...2000 

Продуктивність стану, млн. т/рік 
  - одноклітьового 

- двоклітьового 

1,5 
до 150 
до 350 
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