Приватне акціонерне товариство
НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
Загальна характеристика виробництва
Виробництво металоконструкцій НКМЗ характеризується високою мобільністю та унікальними технічними можливостями з
виробництва продукції і здатне виконати будь-які замовлення для металургійного сталеплавильного, прокатного, вантажопідіймального,
доменного та інших виробництв відповідно до стандартів DIN, EN, ISO.
Інженерно-технічний персонал атестований за такими
нормами і правилами: ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила побудови і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; ДНАОП 0.001.01-07 Правила
будови і
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів; БНіП 3.05.03-85 Будівельні
норми і правила. Теплові мережі; БНіП 3.05.04-85 Будівельні
норми і правила. Зовнішні мережі та споруди водопостачання і
каналізації та іншої нормативно-технічної документації, яка
передбачає високу якість зварювальних робіт.
Виробничий персонал атестований відповідно до ДНАОП
0.00-1.16-96 за способами зварювання:

- ручне дугове зварювання (111);
- дугове зварювання під флюсом дротяним електродом (121);
- дугове зварювання електродом, що плавиться в інертних газах
(131);
- дугове зварювання електродом, що плавиться в активних газах
(135);
- дугове зварювання порошковим дротом із захистом активним
газом (136);
- дугове зварювання порошковим дротом в інертних газах (137);
- дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з
присадковим дротом або без нього (141).

Розкрій і підготовка металу
Листоправильна машина
Окрайкозагинальний прес 630 тс.
Машина для вальцювання виробів
товщиною до 80 мм, при ширині
листа до 3,6 м.
Окрайкостругальний верстат
різкою окрайки 12500 мм

з

Стрічково-відрізний верстат моделі
S-6235HA (Тайвань)
Максимальний
розмір
розрізуваних заготівок: ширина 620 мм, висота - 350 мм.
Портальна газорізальна машина з
ЧПУ "OMNIMAT» (Німеччина),
"OMNICAT" (Чехія).
Діапазон розрізуваних товщин від
6
до
300
мм,
точність
позиціонування ± 0,5 мм.
Портальна машина плазмового
різання з ЧПУ "CORTINA DP"
(Чехія).
Діапазон розрізуваних товщин від 5
до 45 мм, габарити розрізуваного
листа 2500х9000 мм, точність позиціонування ± 0,5 мм.
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Механізоване електродугове зварювання в середовищі захисних газів.
Орбітальне зварювання трубопроводів
Зварювання виконується в вуглекислому
газі, аргоні, гелії і на основі цих газів.
Основний
парк
обладнання
універсальні
високопродуктивні
зварювальні установки фірм Messer і EWM
(Німеччина),
оснащені
інверторними
джерелами живлення з мікропроцесорними
системами управління. Головна перевага
цих
апаратів
полягає
в
широких
можливостях, які відкриваються для
автоматичного керування всіма стадіями
зварювального
процесу,
включаючи
перенесення металу, рух металу в
зварювальній ванні, кристалізацію шва і
його дегазацію, надання необхідної форми
та якості поверхні шва.
Найменування
Максимальна довжина
зварюваних виробів, мм
Максимальна вага, т
Товщина зварюваного
металу, мм

Значення
35000
250
1 ... 200

Для прецизійного зварювання трубних
розводок
застосовується
установка
орбітального зварювання фірми POLYSOUDE
(Франція),
що
дозволяє
здійснювати автоматичне зварювання
неповоротних
стиків
неплавким
електродом, як
з використанням
присадного дроту, так і без нього.
Можлива сварка імпульсною дугою і
поперечними коливаннями електрода.
Мікропроцесорне управління надає найширші можливості з програмування
циклу
зварювання
та
дозволяє
документувати параметри процесу.
Найменування

Значення

Мін. діаметр труби, мм

14

Макс. діаметр труби, мм

245

Товщина стінки, мм

1 ... 20

Зварювання під флюсом товстостінних циліндричних конструкцій у вузькощілинну обробку
Унікальна установка дозволяє виконувати збірку і автоматичне зварювання під флюсом товстостінних циліндричних виробів типу
валів, гідроциліндрів, плунжерів, барабанів.
Найменування
Максимальний діаметр, мм

Значення
4300

Довжина, мм

17000

Зварювана товщина, мм

до 500

Вага, т

300
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Електрошлакове зварювання

НКМЗ залишається лідером в освоєнні і застосуванні технології електрошлакового зварювання (ЕШЗ), що дозволяє виготовляти деталі
масою до 300 т з кованих і литих заготівок, а також товстолистового прокату та комбінованих заготівок.
Механічні властивості швів не поступаються властивостям основного металу.
При необхідності в найбільш напружені ділянки конструкції уварюваються елементи з більш міцної сталі.
Технологія і обладнання ЕШС
дозволяють
зварювати
вироби
перерізом 4500 х 5500 мм (товщина
зварювальних
елементів
х
вертикальна протяжність швів).

Автоматичний електродуговий натоп
Натоплений шар характеризується
високою корозійною стійкістю,
опором зносу.
Процес натопу сферичного
підп'ятника бронзовим дротом у
середовищі інертного газу.
Натоп під флюсом з осциляцією
електрода ролика МБЛЗ.
Відновлення натопом
великогабаритного вала.

шийки

Максимальна
довжина
натоплюваного
б
Максимальний
діаметр
натоплюваного
виробу, мм
Максимальна вага
натоплюваного
виробу, т

17000

4300

300

Стор. 3/3

