
Приватне акціонерне товариство 

    НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

www.nkmz.com Стор. 1/3

 

 

 

 

Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Стани холодного вальцювання 

 

 

 
 

Стани холодного вальцювання алюмінієвих і сталевих смуг працюють сьогодні на багатьох заводах 
чорної та кольорової металургії в країнах СНД і за кордоном. 
При проектуванні прокатних станів використовується комплекс програмних засобів з 
автоматизованого розрахунку, проектування і оптимізації як технологічних режимів, так і 
конструктивних параметрів майбутнього обладнання. 

 

При цьому вирішується ряд основних актуальних завдань: 
 оснащення прокатних станів швидкодіючими гідравлічними натискними високочутливими 
механізмами, а також високоефективними механізмами попереднього та оперативного регулювання 
смуги; 
 оптимізація технологічних режимів обтиснень і використання високоефективних технологічних 
мастил; 
  розробка, дослідження та промислове освоєння нових технологічних процесів вальцювання, що 
сприяють інтенсифікації технологічних режимів і підвищенню якості готового вальцювання. 
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В області холодного вальцювання смуг з алюмінію та його сплавів ми створили оригінальну 
концепцію стану реверсивно-нереверсивного вальцювання. 
Вальцювання на цьому стані здійснюється так само, як і на нереверсивного стані - партіями. При 
цьому кожен рулон партії спочатку вальцюється в реверсивному режимі, а потім вся партія 
вальцюється за технологією нереверсивного вальцювання. Продуктивність стану на 10-15% вище, 
ніж у нереверсивного стану за рахунок кращого співвідношення машинного та допоміжного часу. 
На такому стані скорочуються витрати електроенергії, збільшується термін служби ряду машин і 
механізмів, значно зменшується обсяг механізованих складів для рулонів. 
Робоча кліть забезпечена гідронатискним пристроєм, системою позитивного та негативного вигину 
робочих валків, механізмом автоматичної зміни плит, клиновим механізмом підтримки рівня 
вальцювання. Можливий варіант шестивалкової робочої кліті. Моталка і плавний розмотувач з 
консольним барабаном і відкидною опорою з'єднані з дводвигунними повіднями, що забезпечує 
підтримку натягнення в широкому діапазоні. 
Редуктори приводів робочої кліті, моталки і розмотувачі виконані у вигляді коробок швидкостей, 
що забезпечує мінімальну енергоємність стану в цілому. 
Стан оснащений автоматизованою системою з функціями управління та контролю технологічного 
процесу вальцювання, діагностики, налаштування стану на заданий сортамент, максимально 
можливої автоматизації процесу зміни опорних і робочих валків, а також іншими системами, що 
забезпечують технологічний процес вальцювання. 

 
 
 

РЕВЕРСИВНО- НЕРЕВЕРСИВНИЙ 
СТАН 

 

 

Ми проектуємо та виготовляємо стани 
холодного вальцювання для виробництва 
смуг з вуглецевих, трансформаторних і 
неіржавких сталей: реверсивні; 
нереверсивні трьох-, чотирьох-, п'яти-, 
шестиклітьові; нескінченного 
вальцювання; дресирувальні одноклітьові; 
дресирувальні двоклітьові. 

 
 

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

 
0,8 - 6 

1000 – 1600 
до 22 

Готова продукція: 
- товщина смуги, мм 

 

 
0,15 - 4 

Кліть-кварто: 
‐ діаметр робочих валків, мм 
- діаметр опорних валків, мм 
- довжина бочки робочих валків, мм 
- максимальне зусилля вальцювання, кН 
- максимальна швидкість вальцювання, м/с 

 
510 – 560 

1500 - 1600 

1800 
25000 

25 

Продуктивність, т/год. 60 
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СТАН 1700 
При будівництві станів холодного вальцювання сталевої смуги як для нових, так і для 
реконструйованих цехів може бути запропоновано варіант трансформації безперервного стану 
порулонного вальцювання в стан нескінченного вальцювання, а в перспективі й створення 
безперервних травильних-вальцювальних агрегатів. Це дозволить замовнику в мінімальні терміни 
отримати готову продукцію і з мінімальними витратами вести поетапне будівництво комплексу. 

 

 

СХЕМА СТАНУ 1700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Двобарабанний розмотувач; 
2. П'ятиклітьовий стан; 
3. Моталка з захльостувачем і знімач; 
4. Друга моталка; 
5. Ротаційні ножиці; 

 

6. Двопозиційний розмотувач; 
7. Стикозварювальна машина; 
8. Лінійний нагромаджувач; 
9. Гелікоїдні проводки. 

Стан оснащений: 

 противозгином, осьовим зрушенням і тепловим профілюванням робочих валків; 
високомеханізованою зміною робочих валків при наявності смуги в клітях; 
 пристроєм підтримки постійного рівня вальцювання з високою точністю; 
 гідравлічним натискним пристроєм; 
 автоматизованим управлінням технологічним процесом. 

 

 

Переріз смуг - ширина, мм 800 - 1550 

 

2 - 4 
Товщина: 
- на вході, мм 
- на виході, мм 0,35 - 2
Маса рулону, т 15 - 35 

 
4 - 6 

Швидкість смуги: 
- на вході у стан, м/с 
- на виході з останньої кліті, м/с 25

 
1700 

Робочі кліті - довжина бочок валків: 
- опорних, мм 
- робочих, мм 2000
Діаметр робочих валків, мм 560/510 

Діаметр опорних валків, мм 1500/1430 

Величина осьового зсуву робочих валків, мм +150 

Зусилля вальцювання, кН 25000 

Продуктивність, млн. т/рік до 2 
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