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Металургійне обладнання 

Історія виробництва. 

Початок освоєння НКМЗ номенклатури металургійного обладнання відноситься до 1936 року та 
пов'язаний з виготовленням найбільшого в Європі слябінга. 

Сьогодні близько 100 стаціонарних міксерів місткістю від 450 до 2500 т експлуатуються в 12 
країнах світу, в трьох країнах працюють понад 110 пересувних міксерів місткістю від 150 до 600 т. На 
початку 90-х, перед НКМЗ стало питання диверсифікації продукції та освоєння нових ринків. 

Одним з перспективних напрямків було вибрано виготовлення сталеплавильного і сталеливарного 
обладнання для металургійних підприємств. Для вирішення поставленого завдання в 1995 році був 
створений тристоронній консорціум НКМЗ-Молдавський МЗ-ВНДІМЕТМАШ (м.Москва). Основна 
робота - це співпраця в галузі інжинірингу, комплексних постачань металургійного обладнання та 
послуг, включаючи ДСП, установки позапічної обробки сталі "Ківш-піч", МБЛЗ. Великим успіхом 
консорціуму можна вважати проведену реконструкцію існуючої шестирівчакової МБЛЗ ММЗ. У 1997 
р. Консорціум приступив до виконання базового проекту 6-рівчакової сортової МБЛЗ. 

І 19 жовтня 1999 р. відбулося підписання контракту на виготовлення першої вітчизняної 6-ти 
рівчакової сортової МБЛЗ і установки "Ківш-піч" для ЄМЗ, які були запущені в 2002 р. У 
продовження цього контракту відбулося виготовлення 2-ї черги МБЛЗ-2 і УКП-2 та введення в 
експлуатацію в 2004 р. Успішний пуск сортових МБЛЗ для Єнакіївського МЗ дозволив реалізувати 
згодом ряд інших контрактів. 

Важливим етапом роботи консорціуму стало створення базового проекту 2-рівчакової слябової 
МБЛЗ, яка ознаменувалася контрактом на реконструкцію 2-рівчакових слябових МБЛЗ №3 і МБЛЗ 
№5 для МК «Азовсталь» у 2005 р. та вертикальної МБЛЗ для НЛМК у 2008 р. 

Перший комплекс позапічної обробки сталі в складі УКП і вакууматора НКМЗ виготовив для 
власного металургійного виробництва в 1997р. і 2000р. відповідно. Тим самим наочно демонструючи 
потенційним замовникам можливості створеного обладнання та дозволило згодом реалізувати ряд 
контрактів. 

У 2008 р. для отримання високоякісної сталі будь-якого марочного сортаменту на НКМЗ була 
виготовлена за власним інжинірингу ДСП-50. 

Таким чином, на сьогоднішній день НКМЗ готовий запропонувати комплекс обладнання для міні-
металургійного заводу в складі: прес-ножиць, ДСП, УКП, УВС, МБЛЗ і сортового вальцівного стану. 

 
Карта постачань. 
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