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Керівник: РЕВЧУК Олег Валерійович,
Директор

CEO: Oleg REVCHUK, Director

Дата заснування: 1962

Establishment: 1962

Кількість працюючих: 65 осіб

Number of Employees: 65

Напрямок діяльності: Розробка і впровадження
технологій виплавки, позапічної обробки і розливання
електросталі, вакуумної металургії, виробництва
феросплавів, порошкова металургія спецсталей,
сплавів і феросплавів, ковальсько-пресове
виробництво, технологічний інструмент, виробництво
заготовок листового і сортового прокату, каліброваної
сталі, дроту, стрічки, стали зі спеціальними
властивостями, стали зі спеціальною обробкою
поверхні, виробництво трубної заготовки, труб та
капсул, виробництво прокату і металовиробів
підвищеної міцності, виробництво малотоннажних
партій металопродукції з легованих і високолегованих
сталей і сплавів, організація виробництва
великотоннажних партій металопродукції , виробництво
смуги і листового прокату, термічна і термомеханічна
обробка прокату, поковок і виробів з них, технологія
виробництва інструменту, оснастки, деталей машин і
механізмів, інструментальні та підшипникові стали,
прецизійні сплави, атестація вимірювальних лабораторій
металургійних і машинобудівних підприємств,
метрологічна експертиза нормативної документації,
метрологічна атестація методик виконання вимірювань,
засобів вимірювальної техніки, метрологічна атестація
вимірювальних і випробувальних підрозділів,
виробництво державних і галузевих (сертифікованих)
стандартних зразків хімічного складу, автоматизація
технологічних процесів металургійного виробництва.
Атестований як Головна організація метрологічної
служби (ГОМС) і як Головна організація по
стандартизації (ГОС)

Activities: Elaboration and implementation of
smelting, and casting furnace processing electric steel,
vacuum metallurgy, ferroalloys production, powder
metallurgy special steels, alloys and ferroalloys,
forging production, technological tools, billets
manufacture, sized steel, wire, tape, steel with special
properties, special surface treatment steel, tubes and
capsules production, rolled metal products, highstrength products, low-tonnage lots of metal production,
alloy and high-alloy steels and alloys,
organization of large batches of metal production,
strips and sheet production, heat- and
thermomechanical treatment of rolled and forged
products, tools, machine parts and mechanisms
production, bearing steel, precision alloys, certification
of metallurgical and engineering measuring
laboratories, metrological examination of normative
documents, metrological certification of measuring
methods, measuring devices, measuring and testing
units, production of government and industry (certified)
reference materials of chemical composition,
technological processes of metallurgical
production automation.
Certified as a Head Metrological Organization (HMO)
and a Parent Organization for Standardization (POS).

