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Міксери стаціонарні місткістю 600, 1300 і 2500 т призначені для зберігання і технологічної 
підготовки великих мас рідкого чавуну, що надходить з доменних печей, і видачі його для переробки 
в сталь, а також вирівнювання його температури та усереднення хімскладу. 
Міксери мають сталевий корпус, встановлений на роликових опорах, механізм повороту і 

газоопалювальний пристрій з автоматизованою системою управління технологічним процесом (АСУ 
ТП) і автоматикою безпеки, що працює на природному або коксовому газі. 
Газоопалювальний пристрій призначений для підтримки в автоматичному режимі, необхідної за 

технологічним процесом температури рідкого чавуну. Сучасна АСУ ТП забезпечує підтримання 
заданої температури внутрішнього простору робочого об'єму міксера з високою точністю, при 
мінімальному споживанні енергоносіїв та мінімальному втручанні обслуговуючого персоналу. 
Автоматика безпеки призначена для відключення подачі газу при відхиленні значення його тиску 

від номінального, як в сторону збільшення, так і зменшення, а також у разі припинення подачі 
вентиляторного повітря на горіння та відсутності електропостачання. 
Якщо в момент нахиленого положення міксера припиняється подача електроенергії, здійснюється 

його самоповертання в початкове положення. 
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 Корпус 

www.nkmОбщий видЗагальний вигляд 

Опорно-ходова частина. 
11. Опори. 
12. Роликові обойми. 
13. Буферні пристрої. 
14. Захисні щитки. 

Механізм нахилу. 
15. Електродвигуни 
     (основний і резервний).
16. Редуктор. 
17.  Гальма ТКПР-400. 
18. Редуктор спеціальний. 
19. Рейка. 
20. Коробка напрямна. 
21. Кронштейн. 
22. Проміжний вал. 
23. Зубчасті муфти. 
24. Установка 
командоапаратів. 
25. Опорна рама. 

Міксер стаціонарний МС- 
1300. Загальний вигляд. 
1. Опорно-ходова частина. 
2. Корпус. 
3. Механізм відкривання 

кришки заливного отвору. 
4. Механізм нахилу. 
5. Механізм відкривання 

кришки носка. 

Корпус. 
6. Зварний корпус. 
7. Днище. 
8. Бандаж. 
9. Горловина. 
10. Носок. 

Опорно-
ходова 
частина 

 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення* 

Міксер МС-600 МС-1300 МС-2500 

Маса рідкого чавуну, т 600 1300 2500 

Номінальна температура рідкого чавуну, оС 1350 1350 1320 

Граничний експлуатаційний кут нахилу при зливанні, град. 25 30 30 

Кут нахилу при повному спорожненні, град. 47 45 48 

Розташування заливальної горловини і зливного носка По середині корпусу 

Повідня повороту (нахилу) Рейковий 

     

13680 16000 17700
9975 11525 14700 

Габаритні розміри, мм, не більше: 
- довжина 
- ширина 
- висота 10910 12712 16500 

Маса (без футерівки і електрообладнання), т 190,5 330 980 

* Примітка: Крім вище зазначених серійних моделей, ПрАТ НКМЗ може поставити на адресу замовника будь-який модельний 
ряд міксерів згідно з Вашим технічним завданням.  
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