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Бюлетин № 1 / 06.2020г.
Уважаеми партньори,
В създалата се неблагоприятна бизнес обстановка и дистанцираност, екипът на фирма
„Тивекс ООД“ се старае да е близо до Вас и да споделя актуални, професионални решения.
С тази поредица бюлетини се надяваме да провокираме както интерес, така и
креативност за решаване на Вашите ежедневни или дългосрочни проблеми в поддръжката и
ремонта на Вашите съоръжения.
Изработка и покритие на детайли
През изминалите месеци изработихме различни видове изделия покрити с абразиво - устойчиви
покрития - тръби, едрогабаритни капаци и фланци. Изработката на металните части, тяхната
обработка, подготовка, покритие и безопасна опаковка са от изключителна важност, за да се
постигне високо качество на покритие и дълъг живот след монтаж.
Предпазване от химическо износване чрез нанасяне на слой - модифициран P.T.F.E

Изработка на метална част на капак с размери 2410 х 1560мм
и покритие с предпазен слой ETFE б = ~1 мм

Покритие на капак с размери ~ф1000мм
предпазен слой ETFE б = ~1.мм

Предпазване от механично износване - плочи и вътрешно покритие - алуминосиликати

Изработка на тройник ф470мм L=556 с вътрешно
покритие 6мм плочи алуминосиликат

Изработка плочи 500х500мм с метална основа и
шпилки за монтаж, буферен слой каучук и
алуминосиликат б = 10мм
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Компенсатори - многослойна текстилно-метална конструкция и чисто метални

Доставка на текстилни компенсатори / готови и сглобяеми/.
С подсилена конструкция и допълнителен, фланцеви слой.
Предвидени за работа при налягания до 20 mbar и
температура 450°C.

Метален компенсатор с неръждаема линза,изработен
с предпазна втулка и преходен фланец.Предвиден за
работа при силна абразия на преминаващия флуид.

Неръждаеми компенсатори DN350 PN10 SS304, с неръждаема линза SS321 и вътрешно тефлонизиране
на линза и берт. Притежават изключителна устойчивост на преминаващите агресивни флуиди.
Неръждаемата линза предпазва вътрешният слой и гарантира дълъг живот при движения.
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Изработка на детайли от техническа пластмаса
Доставяните от нас заготовки и изделия от технически пластмаси притежават
разнообразни работни параметри, съобразени с конкретните технологични изисквания.

Уплътнения от чист тефлон за
сферична клапа ф239мм

Уплътнения от графитотефлон по чертеж
( с подобрена топлопроводимост
и смазочни характеристики )

Уплътнение от тефлон с пълнител керамика
(повишена здравина и устойчивост
на износване)

Доставка на профилни водачи от полиетилени с различни размери, профили и толеранси.

Изработка на фланцеви уплътнения
За последните 6 месеца са изработени над 45 000 различни гарнитури, в това число
от мек материал; метало-пластични гарнитури ( спирално навити с пълнител графит / тефлон
и тип кампрофайл ) и други - специализирани.

Изработка на гарнитури от графитен
лист с неръждаема вложка, цели и
сегментни. С максимална работна
температура от 550°C* и налягане
до 80bar.

Изработка на гарнитури от слюда с
максимална работна температура от
1000°C*, при ниски налягания.

Изработка на метало-пластични гарнитури
тип спирално навити, спрямо стандарт
EN1514-2, в различни конфигурации и
размери.

*Посочените работни температури са постижими при определени условия.
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