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Usługa mobilnej obróbki skrawaniem (in-situ machining) polega na precyzyjnym usuwaniu 
naddatków materiału, przy zachowaniu reżimu tolerancji wykonawczej. Celem jest uzyskanie 
alternatywy dla maszyn stacjonarnych z wyeliminowaniem konieczności demontażu i transportu.



FIRMA

USŁUGI

Firma NGLMachining powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, oczekującego usług mobilnej 
obróbki, przy zachowaniu reżimu tolerancji wykonawczej. Za cel postawiliśmy sobie znalezienie 
alternatywy dla obróbki stacjonarnej, eliminując konieczność demontażu oraz transportu 
obrabianego elementu. Nasze wysiłki skoncentrowaliśmy przede wszystkim na innowacyjności 
i nietypowości stosowanych rozwiązań, a także terminowości oraz precyzji wykonawczej. 

Oferowane przez nas rozwiązania techniczne oraz technologiczne znalazły swoje 
zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, gdzie gabaryty elementów konstrukcyjnych, 
jak i ich dostępność stanowiły problem w technologii remontowo-produkcyjnej. 
Wyeliminowanie kosztów transportu przy jednoczesnym rozbudowaniu usługi 
serwisowej pozwoliło nam na znacznie szybsze realizowanie zadań produkcyjnych, 
a w przypadku awarii; na szybsze przywrócenie ciągłości produkcji.

Dążąc do rozwoju i udoskonalenia naszych usług, systematycznie 
rozbudowujemy posiadany park maszynowy, jak i podnosimy kwalifikacje 
naszego zespołu. Modyfikując oraz rozszerzając naszą ofertę odpowiadamy 
na stale rosnące i zmieniające się zapotrzebowania oraz wymagania 
naszych Klientów. 

Zadania, które stawia przed nami przemysł są coraz bardziej nietypowe 
oraz skomplikowane. Jeszcze do niedawna część z nich była niemożliwa 
do wykonania albo stanowiła nie lada wyzwanie logistyczne oraz eko-
nomiczne. Możliwości, jakie daje nam dzisiaj mobilna obróbka są prak-
tycznie nieograniczone. Połączenie technologii z umiejętnościami oraz 
doświadczeniem operatorów i zespołów pomiarowych, pozwala nam na 
realizację nawet tych najbardziej skomplikowanych projektów.

Przy realizacji prac z zakresu mobilnej obróbki skrawaniem wykorzy-
stujemy specjalistyczne, przenośne maszyny, zaprojektowane z myślą o 
ograniczonych przestrzeniach. Wykorzystywane przez nas mobilne wyta-
czarki, frezarki, tokarki cechuje kompaktowa oraz modułowa konstrukcja. 

Sprzęt ten przystosowany został do pracy w ciężkich warunkach, przy 
zastosowaniu systemu napędu, pozwalającego dostarczyć optymalną 
moc względem proporcji ciężkości.

Pracujemy przy budowie i utrzymaniu ruchu w zakładach ener-
getycznych, w przemyśle chemicznym, spożywczym, przy budo-
wie konstrukcji stalowych oraz statków. 

Z naszymi usługami docieramy nie tylko do firm z Polski, ale również 
znajdujących się poza jej granicami. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ob-
róbka jest trudna i wymaga niestandardowych rozwiązań.



Mobilna regeneracja zaworów:
• obróbka szlifierska przylg zaworowych,
• planowanie płaszczyzn stykowych,
• obróbka powierzchni uszczelniających.

Precyzyjne pomiary laserowe
i optyczne:
• laserowy pomiar współosiowości maszyn,
•  laserowe pomiary geometryczne: płaskość 

prostoliniowość, równoległość.

Mobilna obróbka połączeń 
kołnierzowych:
• obróbka fundamentów pędników azymutalnych,
• obróbka osadzeń łożyskowych,
•  planowanie płaszczyzn stykowych połączeń 

kołnierzowych.

Mobilne wytaczanie otworów:
• legalizacja średnic wewnętrznych,
• planowanie powierzchni czołowych osadzeń,
• roztaczanie osadzeń pod wstawki regeneracyjne,
•  współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych 
  i połączeń wahliwych,
• roztaczanie osadzeń konstrukcji wielkogabarytowych.

Mobilne frezowanie płaszczyzn:
• obróbka frezerska fundamentów maszyn,
•  frezowanie płaszczyzn konstrukcji 

wielkogabarytowych.

Regeneracja maszyn i urządzeń okrętowych:
  •  obróbka wykończeniowa oraz regeneracyjna 

fundamentów sterów strumieniowych,
•  prace regeneracyjne układów sterowania jednostek 

pływających,
•  regeneracja osadzeń łożyskowych przekładni oraz 

sterów strumieniowych,
•  prace obróbkowe okrętowych silników spalinowych 

(regeneracja płaszczyzn stykowych pod tuleje 
cylindrowe, roztaczanie/ regeneracja osadzeń łożysk 
rozrządu, demontaż urwanych szpilek).

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU
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Obróbka fundamentów pędników azymutalnych.

Obróbka osadzeń łożyskowych (łożysk obrotu) maszyn wielkogabarytowych  
(dźwigi, gondole, obrotowe konstrukcje offshore).

Obróbka osadzeń konstrukcji wielkogabarytowych:
• legalizacja średnic wewnętrznych,
• planowanie powierzchni czołowych,
• roztaczanie osadzeń pod wstawki regeneracyjne,
• współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych i połączeń wahliwych.

Obróbka osadzeń sterów strumieniowych.
Obróbka fundamentów pędników azymutalnych typu swing-up thruster.
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Prace obróbkowe w zakresie maszyn i urządzeń  okrętowych:
• współosiowe roztaczanie otworów połączeń wahliwych/obrotowych,
• regeneracja połączeń sprzęgłowych w tym regeneracja wałów generatorów,
• regeneracja przekładni silnikowych,
• planowanie płaszczyzn stykowych pod uszczelnienie wału śrubowego,
•  obróbki frezerskie płaszczyzn fundamentowych – retrofit turbin, wymiana 

bloków silników.

Prace obróbkowe w zakresie okrętowych silników spalinowych:
•    legalizacja płaszczyzn stykowych bloków cylindrowych – blok/tuleja 

cylindrowa,
• honowanie tulei cylindrowych,
•  obróbka regeneracyjna osadzeń tulei cylindrowych obejmujących roztacza-

nie oraz tulejowanie,
•  współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych – łożyska ramowe, łożyska 

rozrządu,
• obróbka korekcyjna/pasowanie docisków łożysk ramowych.

Firma NGLMachining została stworzona przez specjalistów wywodzących się z przemysłu 
stoczniowego. Doświadczenie oraz wiedzę, które zdobyliśmy uczestnicząc przy budowach 
oraz remontach statków wykorzystujemy obecnie przy pracach z zakresu mobilnej obróbki. 
Znajomość zasad działania, występujących zależności oraz parametrów eksploatacyjnych 
poszczególnych urządzeń okrętowych pozwala nam na opracowanie, a także zastosowanie 

właściwej metodyki wykonawczej i/lub naprawczej. Szczególnie jest to ważne przy pracach 
regeneracyjnych prowadzonych na urządzeniach i maszynach wchodzących w skład siłowni 
okrętowej. Oczekiwana oraz wymagana od nas precyzja obróbki wyklucza możliwość po-
pełnienia błędu, stąd tak ważne jest nasze wsparcie nie tylko wykonawcze, ale również 
doradcze.
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PRZEMYSŁ STOCZNIOWY



PRZEMYSŁ STOCZNIOWY
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Współosiowe roztaczanie osadzeń łożysk linii wału.
Prace obróbkowe związane z roztaczaniem  
i tulejowaniem sterów i płetw sterowych.

Obróbka frezerska fundamentów 
pod maszyny i urządzenia okrętowe.
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OFFSHORE

NGLMachining od początku swojego istnienia m. in. koncentruje swój rozwój 
wokół rynku offshore  oraz budowy specjalistycznych statków i konstrukcji do 
obsługi farm wiatrowych tudzież platform wiertniczych.  Coraz krótsze terminy 
wykonawcze w połączeniu z stale rosnącą presją obniżenia kosztów, spowodowały, 
że mobilna obróbka przestała być jedynie alternatywą dla obróbki stacjonarnej, a 
stała się integralną częścią procesów produkcyjnych. 

Świadczone przez nas usługi obejmują szeroko rozumiany zakres prac obróbkowych, 
związanych z budową konstrukcji wielkogabarytowych. Rozbudowany park 
maszynowy, w połączeniu z możliwością pracy kilku zespołów wykonawczych, 
pozwala nam na jednoczesne prowadzenie prac na kilku instalacjach. Samokontrola 
wykonawcza naszych pracowników, zgodna z przyjętym wewnętrznym systemem 
kontroli jakości, daje nam możliwość kompleksowej realizacji, nawet tych 
najbardziej rozbudowanych zleceń; niezależnie czy obróbka jest prowadzona 
jednocześnie na elementach wchodzących w zakres jednego, czy kilku projektów, 
wykonywanych w różnych miejscach.
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PRZEMYSŁ HUTNICZY I WYDOBYWCZY

Usługi świadczone przez nas dla przemysłu hutniczego i wydobywczego obejmują 
prace remontowe, polegające na jak najszybszym przywróceniu sprawności danych 
urządzeń oraz instalacji. 

O ile nasza usługa serwisowa nie jest częścią zaplanowanego przestoju remontowe-
go, obróbkę każdorazowo wykonujemy w miejscu powstania awarii, nawet jeżeli w 
praktyce oznacza to utrudnione warunki wykonawcze. Staramy się zawsze trakto-
wać tego typu zdarzenia priorytetowo, wiedząc, że od szybkość oraz efektywność 
działania naszego serwisu zależy ciągłość produkcji w danym zakładzie. 

Stale rozbudowujemy oraz modernizujemy nasz park maszynowy, w tym o szereg 
niestandardowych aplikacji, pozwalających na pracę w warunkach o utrudnionym 
dostępie oraz ograniczonej przestrzeni. Znając zapotrzebowanie oraz oczekiwania 
działów utrzymania ruchu staramy się być stale przygotowani do realizacji nawet 
tych najbardziej nietypowych zadań.

Prace obróbkowe związane remontem maszyn i urządzeń przemysłowych:
• prace obróbkowe związane z regeneracją transporterów taśmowych,
• obróbka osadzeń kół napędowych,
• modernizacja maszyn wydobywczych,
• regeneracja korpusów pomp wodnych, sprężarek,
• współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych w maszynach,
• frezowanie fundamentów maszyn i urządzeń przemysłowych,
• legalizacji osadzeń fundamentów łożysk obrotu konstrukcji wielkogabarytowych.

Regeneracja instalacji przemysłowych:
• fazowanie oraz cięcie rurociągów,
• legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń kołnierzowych,
• obróbka regeneracyjna przylg zaworowych,
• obróbka korekcyjna otworów,
• demontaż urwanych szpilek,
• regeneracja gwintów,
• frezowanie kanałków pod wpusty.
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY/PETROCHEMICZNY

Specyficzne warunki panujące na terenie zakładów petroche-
micznych wymagają od nas zastosowania szeregu rozwiązań, 
dzięki którym proces obróbki przebiega w sposób sprawny i bez-
pieczny. Większość posiadanych przez nas maszyn, dzięki swojej 
modułowej budowie oraz możliwości pracowania w aplikacjach 
z napędem hydraulicznym i/lub pneumatycznym może być wy-
korzystywana w czynnych zakładach produkcyjnych. Utrzymanie 
sprawności instalacji chemicznych stanowiących labirynt ruro-
ciągów, zaworów, pomp, zbiorników, jest nie lada wyzwanie dla 
działów utrzymania ruchu. Większość prac remontowych, tych 
planowanych i nieplanowanych, prowadzona jest zazwyczaj na 
wysokości, w ograniczonej przestrzeni. Właśnie w takich miej-
scach idealnie sprawdzają się rozwiązania oferowane przez serwis 
świadczący usługi z zakresu mobilnej obróbki. W odniesieniu do 
rodzaju obróbki, specyfiki oraz warunków panujących w danym 
zakładzie, opracowujemy, a następnie wdrażamy metodologię 
naprawczą. Niejednokrotnie jest ona bardzo nietypowa, a niekiedy 
wręcz innowacyjna. Cel jest jednak zawsze ten sam; przywrócenie 
sprawności danej instalacji w jak najkrótszym czasie, przy wyko-
nywaniu jak najmniejszej ilości operacji logistycznych.

Prace obróbkowe w zakresie modernizacji instalacji
przemysłowych:
• fazowanie oraz cięcie rurociągów,
• legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń kołnierzowych,
• obróbka regeneracyjna przylg zaworowych,
• obróbka korekcyjna otworów,
• demontaż urwanych szpilek,
• regeneracja gwintów,
• frezowanie kanałków pod wpusty.

Prace obróbkowe związane z urządzeniami pomocniczymi:
• prace regeneracyjne związane z wymiennikami ciepła,
• regeneracja korpusów pomp wodnych, sprężarek,
• współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych w maszynach,
• frezowanie fundamentów maszyn i urządzeń przemysłowych,
• legalizacji osadzeń fundamentów łożysk obrotu.
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PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Prace regeneracyjne realizowane na potrzeby energetyki 
wymagają zawężonych specjalizacji technicznych zatrud-
nionej Kadry. Odpowiednie doradztwo techniczne pozwala, 
wspólnie z działem utrzymania ruchu, znaleźć i wdrożyć 
optymalną metodykę naprawczą. Nieodzownym elemen-
tem większości wykonywanych przez nas prac serwiso-
wo-obróbkowych są pomiary geometryczne. Laserowe i 
optyczne ustawienie wytaczarek, czy też kontrola płaskości 
powierzchni, pozwala nam na utrzymanie wysokiej jakości 
wykonywanych usług oraz niezbędną samokontrolę me-

trologiczną. Obróbka mobilna stanowiąca alternatywę dla 
maszyn stacjonarnych, a niekiedy wręcz jedyną możliwość 
wykonawczą, odpowiednio realizowana, każdorazowo po-
zwala na utrzymanie reżimu tolerancji wykonawczej. Pro-
ces obróbki przeprowadzany w miejscu powstania awarii, w 
odniesieniu do rzeczywistych warunków pracy uszkodzone-
go elementu oraz przyczyn powstania deformacji, otwiera 
okno na nowe, bardziej skuteczne możliwości technologii 
remontu. 

Energetyka konwencjonalna

Prace obróbkowe w zakresie remontów turbin 
parowych w tym:
• współosiowe roztaczanie kanałów pod uszczelnienia,
•  legalizacja płaszczyzn stykowych połączeń
   kołnierzowych,
•  prace modernizacyjne - obróbki korpusów turbin
   pod montaż czujników,
• obróbka frezerska płaszczyzn podziału korpusów 
   WP, NP, SP,
•  obróbka frezerska kanałków pod uszczelnienie 
   korpusów oraz osłon korpusów NP.,
• legalizacja płaszczyzn stykowych pod dławice.

Prace obróbkowe związane z armaturą 
oraz urządzeniami pomocniczymi:
• obróbka regeneracyjna zaworów parowych,
• prace regeneracyjne związane z wymiennikami
   ciepła,
• retrofit połączeń sprzęgłowych 
   np.: generator – wirnik,
• regeneracja korpusów pomp wodnych,
• frezowanie kanałków pod wpusty,
• współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych.

Energetyka niekonwencjonalna

Energetyka wiatrowa:
• regeneracja osadzeń łożyskowych przekładni
   generatora,
• współosiowe roztaczanie osadzeń łożyskowych,.
• obróbka osadzeń łożysk obrotu,
• obróbka korekcyjna otworów montażowych 
   dla połączeń kołnierzowych.

Energetyka wodna:
•  roztaczanie oraz frezowanie elementów 
   wielkogabarytowych turbin wodnych,
•  współosiowe roztaczanie osadzeń łopatek
  kierowniczych np.: pod tuleje Deva,
• obróbka korekcyjna kołków ustalających,
• obróbka frezerska łopatek kierowniczych.
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Obróbka powierzchni kołnierzy fundamentowych pod pędniki azymutalne marki Schottel
(jed. 856/1, Remontowa Shipbuilding S.A.).

Obróbka dwóch sztuk fundamentów w zakresie legalizacji górnych płaszczyzn stykowych Ø od 2450 do 2780 mm 
z wykonaniem kanałka pod o-ring oraz wywierceniem na każdym z kołnierzy po 60 szt. przelotowych otworów 
montażowych Ø39 mm.

Obróbka frezerska fundamentu pod przekładnię młyna 3MW1 „Zamech” 
(EC4 Łódź, ZRE Katowice S.A.).

Współosiowe roztoczenie osadzeń łożysk linii wału
(jed. 204/1, Remontowa Shipbuilding S.A.).

Obróbka osadzenia dziobowego na średnicę Ø 750 mm, L = 210 
oraz  osadzenia  rufowego na średnicę  Ø 745 mm, L = 1280 mm.



PRZYKŁADOWE REALIZACJI

Obróbka zespołu osadzeń na pokrywie luku MOONPOOL HATCH 
(jed. NB302, Crist S.A.).

Obróbka regeneracyjna korpusu przekładni głównej 
(Statek Patria Seaways).

Obróbka osadzeń łożyskowych (3 szt.), wykonanie rowków po uszczelnienie 
oraz  rowków pod zabezpieczenie na płaszczyźnie podziału korpusu.

Obróbka regeneracyjna powierzchni stykowej pod tulei cylindrową, silnik MAK 6M 551
(Statek Happy Eagle).



Lp.    Klient    Rodzaj obróbki   Statek / Instalacja

1  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka fundamentów 614/1 (Samso)
   (4 szt.) pod pędniki azymutalne.

2  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka fundamentów  PSV 856/1 (Siem Offshore)
   (2 szt.) pod pędniki azymutalne.

3  Remontowa Shipbuilding SA  Obróbka fundamentów  PSV 856/2 (Siem Offshore)
   (2 szt.) pod pędniki azymutalne.

4  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka fundamentów  PSV 856/3 (Siem Offshore)
   (2 szt.) pod pędniki azymutalne.

5  Remontowa Shipbuilding SA  Obróbka fundamentów  PSV 856/4 (Siem Offshore)
   (2 szt.) pod pędniki azymutalne.

6  Remontowa Shipbuilding SA  Obróbka fundamentów  202/1, 202/2,  203/1, 
   (7 szt.) pod pokładowe dźwigi Liebherr-a. 203/2, 204/1 
  
7  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka linii wału. 204/1

8  Remontowa Shipbuilding SA  Obróbka fundamentów  101/1 (Siem Offshore)
   pod pędniki typu SWING UP.

9  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka fundamentów  101/1 (Siem Offshore)
   pod dźwig  WROV.

10  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka linii wału. PSV 857/1 (Siem Offshore)

11  Remontowa Shipbuilding SA  Obróbka fundamentów PSV 857/1 (Siem Offshore)
   pod pędniki typu SWING UP.

12  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka fundamentów  258/1 (ORP Kormoran)  
   (2 szt.) pod pędniki azymutalne.

13  Remontowa Shipbuilding SA Obróbka frezerska fundamentów 258/1 (ORP Kormoran)
   pod silniki (2 szt.).

14  CRIST SA Obróbka fundamentów NB302 (Ulstein)
   (3 szt.) pod pędniki azymutalne.

15  CRIST SA Obróbka zespołu osadzeń  NB302 (Ulstein)
   na pokrywie MOONPOOL HATCH.

16  Stocznia Marynarki Wojennej SA Obróbka fundamentów ORP Ślązak
    (3 szt.) pod armaty pokładowe.

17  Stocznia Remontowa NAUTA SA Obróbka fundamentu  ORP Zbyszko
   pod dźwig pokładowy.

ZREALIZOWANE PROJEKTY



18  Bota Technik Sp. z o.o. s.k.  Obróbka fundamentów B870-II Oceanograf
   (4 szt.) pod pędniki azymutalne.

19  Etmal Sp. z o.o. Obróbka regeneracyjna fundamentu v/s Szafir   
   pod dźwig pokładowy.

20  Green Shipping AS Obróbka regeneracyjna osadzeń v/s Green Magnific
   (6 szt.) na konstrukcji dźwigów pokładowych 

21  AHB Service Sp. z o.o. Obróbka regeneracyjna bloków v/s Green Guatemala
   silnikowych Main Engine B & W 7S50 MC

22  Bernhard Shulte  Obróbka regeneracyjna bloków v/s Happy Eagle
  Shipmanagement Ltd silnikowych MAK 6M 551. 

23  Gdańsk Shiprepair  Obróbka regeneracyjna obudowy przekładni. v/s Patria Seaways
  Yard „Remontowa” S.A. 

24  Winterthur Gas & Diesel Obróbka regeneracyjna głowic Różne statki
   oraz tulei cylindrowych.

25  Vistal Offshore Sp. z o.o.  Współosiowa obróbka osadzeń TP30
   na konstrukcjach wielkogabarytowych.

26  Navikon SRY Ltd MObróbka ślizgów Telescopis Gangway
   (płaskowniki 280 x 15 mm) ze stali nierdzewnej
   AISI 316L o długości 16 650 mm (8 szt.). 

27  Budimex SA Współosiowa, korekcyjna obróbka osadzeń w  Port Świnoujście
   zakresie ich owalizacji na wymiar  
   (x = 235 mm, y = 210 mm).

28  Huta Bankowa Spółka z o.o. Obróbka korekcyjna Ironworks Bankowa 
   fundamentów pod pracę.

29  ZRE Katowice SA Obróbka korekcyjna  EC4 Łódź (Veolia)
   in(4 szt.) łączących poszczególne elementy 
   wymiennika ciepła.

30  ZRE Katowice SA  Obróbka fundamentów  EC4 Łódź (Veolia)
   pod przekładnię młyna.

ZREALIZOWANE PROJEKTY
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