
ВІДНОВЛЕННЯ ОТВОРІВ СТАНИН 
КЛІТІ ЧОТИРЬОХКЛІТЬОВОГО СТАНУ

Відновлення геометричних розмірів отворів станин кліті
чотирьохклітьового стану, монтаж фальш планок в 

середній зоні



Результати виконання
ремонтних робіт

Замовник: цех холодного катання

Технічне завдання на ремонт
■ Відновити чотири лицьові поверхні станин кліті. Всього 4 вертикальні поверхні розміром 3130х760 мм кожна

■ Геометричні розміри відновлених поверхонь повинні відповідати вимогам креслення заводу-виготовлювача

■ У середній зоні кожної лицьової поверхні в період попередніх ремонтів були встановлені фальш планки, які
також необхідно обробити

■ Важливо: забезпечити прив'язку відновлених отворів станин кліті до осей натискних гвинтів

■ Ремонтні роботи необхідно виконати в період планової зупинки цеху



Відновлення геометричних розмірів отворів станин
клітей — складне ремонтне завдання. Процес
високоточної машинної обробки площин значних
розмірів, розташованих вертикально і в обмеженому
просторі, особливо ускладнюється необхідністю
прив'язки їх до базових поверхонь, розташованим у
просторі.

Лицьові поверхні станин кліті в процесі експлуатації
схильні до значного зносу. Крім природного зносу на
відновлюваних поверхнях наявні безліч задирів й
відколів.

Відновлення лицьових поверхонь станин кліті
відповідно до вимог креслення заводу-виробника було
виконано методом наплавлення і механічної обробки із
застосуванням мобільних фрезерних верстатів.

Всі технологічні операції виконувалися при роботі на
висоті. При цьому був розроблений і виконаний цілий
ряд заходів, спрямованих на забезпечення безпечних
умов виконання робіт.

Ремонтні роботи виконувалися безперервно, в
цілодобовому режимі.

Опис ремонтних
робіт

Станини кліті, готові до ремонту



Технологічні операції, 
виконані в процесі ремонту

■ Попередні вимірювання геометричних розмірів
отворів станин кліті чотирьохклітьового стану

■ Дефектоскопія лицьових поверхонь станин кліті

■ Заміри твердості

■ Вивірка базових поверхонь станин кліті з
використанням абсолютного трекера

■ Наплавлення лицьових поверхонь станин кліті

■ Механічна обробка з використанням мобільних
фрезерних верстатів

Увесь цикл ремонтних робіт виконано технічними
фахівцями ПП «Інкла-Київ» з використанням

власного обладнання та технологічних рішень. Для 
фрезерної обробки площин використовувалися

мобільні фрезерні верстати, які було розроблено ПП 
«Інкла-Київ».

Стан
лицьових поверхонь
станин до ремонту



Небезпечні та 
негативні фактори
Ремонтні роботи виконувалися в стислі
терміни одночасно на двох станинах однієї
кліті й на двох висотних рівнях.

Дані роботи є небезпечними, у зв'язку з чим
були виконані спеціальні заходи, спрямовані
на забезпечення безпечних умов праці для
ремонтного персоналу, а також на
забезпечення пожежної безпеки.

Відповідно до розробленого поопераційного
графіка робіт одночасно проводилися
технологічні операції по наплавленню,
фрезерній обробці та високоточним
вимірюванням.

Такий складний технологічний процес
вимагав чіткого планування і якісного
виконання кожної технологічної операції.

Високоточні вимірювання



ДОСЯГНУТІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

■ Лицьові поверхні станин кліті відновлені
методом наплавлення й оброблені з
використанням мобільних фрезерних
верстатів з допуском по площинності не
більше 0,1 мм/м

■ Застосування високошвидкісних
режимів фрезерування забезпечило
шорсткість обробленої поверхні Ra1,6

■ Твердість відновлених поверхонь - 240
÷ 280 HB

Таким чином, лицьові поверхні станин кліті
відновлено з якісно кращими

показниками, ніж це визначено вимогами
технічного завдання на ремонт.

Фрезерна
обробка
станин



Якість відновлених поверхонь
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