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MMI 
Модуль віддаленого 
завантаження 
керувальних програм в 
обробні центри 

 

ІНЖИНІРИНГ 
Інжинірингова політика підприємства 

Проектно-конструкторська та науково-дослідницька школа НКМЗ відома своїми унікальними машинами в області 
прокатобудування, екскаваторобудування, створення ковальсько-пресового і підйомно-транспортного обладнання. 
Інжинірингова політика підприємства полягає в доведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок до стадії 
виробництва. 
Завдяки їй формуються передумови для безперервного впровадження новітніх технологічних процесів в металургійному, 
зварювальному, механоскладальному та інших виробництвах. 
Застосовувана на НКМЗ комп'ютерна система технічної підготовки виробництва базується на сучасних програмних і технічних 
засобах та реалізує управління даними про виріб на протязі всього життєвого циклу: від концептуального проектування до етапу 
експлуатації. 

 Управління життєвим циклом виробу в єдиному інформаційному середовищі 
 

КОНТАКТИ 
 

 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН З 
КЛІЄНТАМИ 

 
 
 
 
 
 

CRM 
Підтримка 
експлуатації у 
замовника. 
Відстеження та 
рішення проблем 
експлуатації. 
Прогноз і 
постачання 
запчастин 

ПРОЕКТУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМ
ОЖНИХ ВИРОБІВ 

 
 
 
 
 
 

CAD 
Модуль 
автоматизованого 
конструкторського 
проектування 

ОПТИМІЗАЦІЯ 
КОНСТРУКЦІЇ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИРОБУ 

 
 
 
 
 

CAE 
Модуль 
інженерних 
розрахунків і 
оптимізації 

СКОРОЧЕННЯ 
ЦИКЛУ 
ВИГОТОВЛЕННЯ 
ВИРОБІВ 

 
 
 
 
 
 

CAM 
Модуль розробки 
керувальних програм 
для обробних центрів 
із комп'ютерним 
управлінням 

ЗНИЖЕННЯ 
СОБІВАРТОСТІ 
ВИРОБІВ 

Верстати з ЧПУ 
Виробництво 

 

 Завжди в ногу з часом 

 

ШАХТНО- МЕТАЛУРГІЙНЕ ПРОКАТНЕ
ПРОХІДНИЦЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ОБЛАДНАННЯ
ОБЛАДНАННЯ І ВАЛКИ

ПРОКАТНИХ СТАНІВ 

 
 

з 1935 р. 

   
 

з 1936 р. 

 

 
з 1937 р 

КОВАЛЬСКО-
ПРЕСОВЕ

ОБЛАДНАННЯ
 

 
 

з 1951 р. 

ПІДЙОМНО-  
ТРАНСПОРТНЕ І 
СПЕЦІАЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ 

 

 
з 1938 р. 

ДЕТАЛІ 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ, 
СУДНОБУДУВАННЯ 

І ЗАГАЛЬНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

з 1990 р. 

 
 

 ГІРНИЧЕ ТА 
ЗБАГАЧУВАЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ 

 

 

з 1934 р. 
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 Гірниче та збагачувальне обладнання  
НКМЗ виготовляє гірничорудне обладнання з 1935 р. Саме тоді були 
випущені перші вуглерозмельні млини для теплових електростанцій, 
підйомні машини для шахт і прохідницькі щити для будівництва першої 
черги Московського метрополітену. 
НКМЗ поставив у різні країни світу 18 роторних комплексів, понад 2000 
одноківшевих екскаваторів, понад 3000 млинів і дробарок різних типів та 
модифікацій, більше 2000 шахтних підйомних машин. 
Особливе місце в номенклатурі НКМЗ займає виробництво круто-
похилих конвеєрів, які ефективно вирішують проблему 
транспортування корисних копалин з глибоких кар'єрів. 

 
 

Шахтно-прохідницьке обладнання 

Більше 2000 шахтних підйомних машин з маркою НКМЗ 
експлуатуються в багатьох країнах світу, вони привертають замовників 
своєї вантажопідйомністю, надійністю та ремонтопридатністю. 
Сьогодні НКМЗ має можливість виробляти комплексне обладнання 
шахтних стволів і оснащувати вуглевидобувний комплекс 
високопродуктивними надійними машинами нового покоління. 
Прохідницька техніка НКМЗ чудово зарекомендувала себе при 
експлуатації в умовах шахтних виробок будь-якої складності. 
Сьогодні понад 200 прохідницьких комбайнів працює у вугільній галузі 
України, Росії та Казахстану, значно підвищуючи темпи проходки і, тим 
самим, збільшуючи видобуток корисних копалин. 

 
 
 

Металургійне обладнання 

НКМЗ розробляє та виготовляє основні елементи доменного 
обладнання, що забезпечують технологічні процеси від підготовки 
шихти до отримання чавуну, його зберігання та транспортування. 
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. 
Інжиніринговий і виробничий потенціал НКМЗ дозволяє повністю 
оснастити металургійний завод АСУ ТП, яка поставляється з 
обладнанням, що дозволяє зменшити вплив людського фактора, 
оптимізувати витрати матеріальних ресурсів, досягти високої якості 
продукції: 
- дугові сталеплавильні печі; 
- установки позапічної обробки сталі; 
- установки глибокого вакуумування; 
- сортові та слябові машини безперервного лиття заготівок; 
- ливарно-прокатні комплекси суміщеного вальцювання і вальцювання 
сталі, беззливкового вальцювання алюмінію та його сплавів. 

 

Прокатне обладнання і валки прокатних станів 
У 1936 р. на НКМЗ був виготовлений перший в СРСР і Європі 
потужний слябінг 1100 для меткомбінату Запоріжсталь. 
З тих пір НКМЗ спроектував і виготовив 104 прокатних стани різних 
типів, які працюють на найбільших металургійних комбінатах 20 країн 
світу. Кожен з наших прокатних станів є унікальним промисловим 
комплексом. Понад 70% листового прокату в СНД створюються на 
станах з маркою НКМЗ. 
НКМЗ проектує та виготовляє: 
- широкосмугові стани гарячого і холодного вальцювання чорних і 
кольорових металів; 
- товстолистові стани; 
- обтискні, заготівельні і сортові стани. 
Наші прокатні стани, а також ад'юстажне і листообробне обладнання 
випускається в необхідної конфігурації та оснащені найсучаснішими 
АСУ ТП. 
НКМЗ з 1934 р. виготовляє високоякісні ковані валки різних 
типорозмірів і призначення. Річний обсяг їх виробництва перевищує 
50000 тонн. 
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Ковальско-пресове і термічне обладнання 
З 1936 року НКМЗ є визнаним лідером у створенні ковальсько-пресових 
машин різного призначення. Замовникам різних країн світу, у т.ч. СНД, 
Болгарії, Бразилії, Угорщини, Німеччини, Єгипту, Італії, Індії, Китаю, 
Польщі, Франції, Японії, поставлено кілька сотень різних видів 
ковальсько-пресового обладнання. 
Сьогодні НКМЗ створює кувальне обладнання, яке дозволить 
споживачеві забезпечити випуск виковок масою від 1 т до 120 т з 
злитків вуглецевих і легованих марок сталі. 
Також завод може виготовити і комплексно поставити автоматизовані 
кувальні комплекси, які включають в себе гідравлічний кувальний 
прес, кувальний маніпулятор, термічне і кранове обладнання. 
Сучасні горизонтально-кувальні машини з маркою НКМЗ дозволяють 
споживачам робити гаряче штампування зі сталей і кольорових металів 
в матрицях з вертикальним роз'ємом в умовах масового та 
великосерійного виробництва. 
Для обробки металів ударним способом підприємство випускає молоти 
кувальні пароповітряні аркового (маса падаючих частин до 3 т) і 
мостового (маса падаючих частин до 8 т) типів. 

 
 

Пійомно-транспортне і спеціальне обладнання 

НКМЗ освоїв галузь кранобудування в 1935 р., виготовивши 
оригінальні портальні крани для каналу Москва-Волга, потужні козлові 
крани для монтажу обладнання ГЕС і обслуговування металургійних 
заводів. 
В останній чверті XX століття для оборонного та космічного комплексів 
СРСР було спроектовано 150 унікальних типів машин, а потім в 
порядку конверсії розроблена і освоєна виробництвом широка гама 
самохідної підйомно-транспортної техніки. 
Мостові крани з маркою НКМЗ є основним вантажопідіймальним 
обладнанням виробничих цехів у всіх сферах промисловості, закритих і 
відкритих складах. В даний час завод виробляє мостові крани 
вантажопідйомністю від 5 до 630 т і шириною прогону до 40 м. 
Накопичений досвід дозволяє сьогодні пропонувати замовникам сучасні 
козлові і напівкозлові крани для монтажу та обслуговування ГЕС, 
перевантажувачі грейферні, контейнерні та портальні крани, а також інше 
підйомно-транспортне обладнання. 
Ширина прогону, висота підйому, режими роботи і система управління 
для будь-якого із зазначених типів кранів будуть виконані відповідно до 
вимог замовника. 

 

 
 

Деталі енергетичного обладнання, суднобудування і загального машинобудування 

НКМЗ тісно пов'язано з енергетикою, починаючи з відливання в 1934 р. 
вперше в СРСР нижньої частини патрубка для турбіни потужністю 
25000 кВт. 
Надалі підприємство виконувало відповідальні замовлення 
гідроенергетики, а також виготовляло гребні вали атомних 
криголамів, підводних човнів і авіаносців. 
НКМЗ здійснює постачання широкої номенклатури виробів для 
атомних електростанцій, вітросилових установок, електротехнічної 
промисловості, суднобудування. 
Використання новітніх технологій у сталеплавильному, кувальному, 
термічному виробництвах дозволяє виготовляти високоякісні надійні 
деталі та заготівки деталей вітрогенераторів; вали і заготівки валів 
великих електродвигунів і електрогенераторів, турбін гідро- і 
теплоелектростанцій; елементи конструкцій та вузлів 
гідроелектростанцій, трубопроводів атомних і теплових електростанцій; 
деталі та заготівки деталей для суднобудування; деталі для 
загальнотехнічного машинобудування. 
Щорічний обсяг виробництва енергетичного обладнання становить 
понад 5000 тонн. 
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