
РЕМОНТ РАМИ ВИХІДНОГО БОКУ 
ПРОШИВНОГО СТАНУ В 
ТРУБОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ

Відновлення рами в місцях установки корпусів
центровиків і корпусів проводок з вивірянням до осі
прокатання в горизонтальній і вертикальній площинах



Результати виконання
ремонтних робіт

Замовник: трубопрокатний цех

Технічне завдання на ремонт

■ Відновити чотири пари майданчиків розміром 1170 мм х 355 мм під установку чотирьох корпусів
центровиків і дві пари майданчиків розміром 630 мм х 300 мм під установку двох корпусів проводок

■ Відновити кріпильні отвори Ø50 мм в кількості 40 шт.

■ На початковій стадії ремонтних робіт необхідно визначити фактичне просторове положення осі
прокатання. Ось прокатання визначалася з базових поверхонь станини прошивного стану з одного боку
й упорної голівки з іншого боку

■ У процесі ремонту важливо забезпечити прив'язку в трьох координатах X-Y-Z відновлених поверхонь
рами й кріпильних отворів станин кліті щодо осі прокатання

■ Виконати ремонтні роботи в період зупинки трубопрокатного цеху на капітальний ремонт



Ремонтні роботи проводилися в дуже обмеженому
просторі. Габаритні розміри рами становили
9330х1500 мм. Фактично це і була ремонтна зона. По
периметру рами (ремонтної зони) було встановлено
технологічне трубопрокатне обладнання, допоміжні
системи, а також елементи систем
контролю і управління технологічним процесом. Для
того, щоб в такій обмеженій ремонтній зоні виконати
ремонт в задані терміни, фахівцями ПП «Інкла-Київ» був
розроблений точний післяопераційний графік
ремонтних робіт. В основі поопераційного графіка був
використаний наш досвід виконання ремонтних робіт
та відпрацьовані на практиці нормативи виконання
всіх технологічних операцій. Завдяки такому
поопераційному графіку в ремонтній зоні одночасно
було зосереджено 2 (два) мобільних фрезерних
верстата, 3 (три) зварювальні установки, 2 (два)
свердлильних верстати на магнітній основі.

Роботи виконувалися в цілодобовому режимі. Наявність
великого парку мобільних фрезерних верстатів,
розроблених і виготовлених ПП «Інкла-Київ», дало
можливість застосувати верстати, які за своїми
монтажними розмірами й продуктивністю оптимально
підходили для вирішення даного завдання.

Опис ремонтних
робіт

Вимірювання трекером в ремонтній зоні



Рама, на якій проводилися ремонтні роботи, має
зварену конструкцію з листового металу. В процесі
експлуатації робочі поверхні рами були схильні до
значного зносу. В такому стані прокатне обладнання
експлуатувалося дуже тривалий час. Знос робочих
поверхонь рами знаходився в межах від 3,2 мм до
18,0 мм! Крім природного зносу, верхні шари металу
рами мали втомні руйнування. Також конструкція
рами мала значні просторові деформації.
Деформації значною мірою проявлялися і в процесі
зварювальних робіт.

Відновлення рами було виконано методом
відновлювального наплавлення і механічної обробки
із застосуванням мобільних фрезерних верстатів і
свердлильних верстатів на магнітній основі.

Для цих робіт нами були розроблені та застосовані
спеціальні репери для виносу прив'язок до базових
поверхонь технологічного обладнання, а також
спеціальні кондуктори для розмітки й обробки
кріпильних отворів в прив'язці до осі прокатання.

Опис ремонтних
робіт

Зварювальні
роботи



Весь цикл ремонтних робіт виконано технічними
фахівцями ПП «Інкла-Київ» з використанням
власного обладнання та технологічних рішень. Для
фрезерної обробки площин використовувалися
мобільні фрезерні верстати, розроблені ПП «Інкла-
Київ».

Для вивірки осі прокатання й створення системи
зовнішніх реперів ми використовували абсолютний
трекер. Надалі всі роботи по вимірах
деформаційного стану рами, вивірки мобільних
фрезерних верстатів і контролю кінцевих
результатів виконувалися із застосуванням
високоточної лазерної системи геометричних
вимірів.

Опис ремонтних
робіт

Застосування лазерної
вимірювальної системи



Небезпечні та негативні фактори

Стислі терміни ремонтних робіт, значний знос робочих
поверхонь рами, обмежена за розмірами ремонтна зона,
необхідність застосування високоточних просторових вимірів
вимагали застосування особливих знань і навичок від
ремонтного персоналу ПП «Інкла-Київ».

Відповідно до розробленого поопераційного графіка робіт
одночасно проводилися технологічні операції по
високоточному вимірюванню, наплавленню, фрезерній
обробці, встановленню спеціальних кондукторів, обробці
кріпильних отворів. Такий складний технологічний процес
вимагав чіткого планування і якісного виконання кожної
технологічної операції.

Також протягом 12 діб безперервного ремонту нами був
виконаний комплекс високоточних геометричних вимірювань
для контролю деформації рами в процесі зварювальних робіт
і механічної обробки.

Деформаційні зміни рами не дозволяли розміщувати на її
поверхні базові реперні точки. З цієї причини ми створили
систему зовнішніх реперів, яка була прив'язана до осі
прокатання, а також до зовнішньої геодезичної сітки. Фрезерна обробка



ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ

■ Робочі поверхні рами відновлені методом
наплавлення й оброблені з використанням
мобільних фрезерних верстатів з допуском по
площинності менш як 0,1 мм / м. На довжині 9330
мм (довга сторона рами) відхилення загальної
площини відновлених на рамі майданчиків від осі
прокатання склало 0,3 мм.

■ Внаслідок створення системи зовнішніх реперів і
постійного моніторингу деформаційного стану рами
був виконаний оптимальний обсяг наплавних робіт,
що в підсумку дозволило досягти високої точності
обробки відновлених поверхонь.

■ Шляхом застосування унікальної конструкції
кондуктора була досягнута висока точність обробки
кріпильних отворів і їх прив'язки до базових
поверхонь. В кінцевому підсумку це забезпечило
простий монтаж і точне позиціювання корпусів
центровиків і корпусів проводок в осі прокатання
без застосування додаткових регулювань. Ремонтні роботи в

обмеженому просторі



Елемент конструкції кондуктора



Контакти:

м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.19, офіс №29

inkla@inkla.com.ua

+38(044)‐234‐42‐38

+38(050)‐352‐72‐45

inkla.com.ua


