
Полиуретани:

Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

Разновидности
- Зелена серия: устойчиви на абразия и компресиране с отлични физически параметри
основно приложим за U-cups, чистачи, V-пакети. Използва се при наличие на миерални
масла, индустриална вода, биоразградими хидравлични течости до температура от 60C.
Като самостоятелен материал би могъл да издържи налягания до 400бара.
В зависимост от профила и приложимите толеранси, уплътненията изработени от 
този материал могат да имат дълъг живот при изключително високи налягания.

Червена серия: устойчив на хидролиза, той добява още едно предимство пред зелената ни серия.
Често предпочитан при силни натоварвания в минната индустрия, хидравлични преси  и работна 
температуда до 90C. Приложим при работа в солена / морска / вода ; HFA, HFB, / fire res. pressure
fluids ? / и биоразградими хидравлични течности / растителни масла и синтетични естери /.

Синя серия: При налие на ниски температири и изискване за запазване на физическите параметри
тази серия позволява работа при -55C.  

Сива серия: Специално изработен за да намали триенето и износване при ограничено
смазване или наличие на твърди смазки. Често приложим при „водна хидравлика“ или
пневматични системи без наличие на смазка.

Бяла серия: С чудесни физически параметри, предвиден за работа в хранително 
вкусовата индустиря и здравеопазване.

Тъмно зелена серия:Висикокачествен материал със страхотни параметри. Изключителн
при наличие на триене и износване едновременно с високи налягания. Използва се
при наличие на тежка работна среда, като композитно уплънение / част от пакет /, 
за чистачи и специализирани уплътнения. Предимство е и работа при наличие
на по-големи хлабини в сравнение със стандартната серия полиуретани и тефлон.

Тъмно червен: В допълнение на тъмно зелената ни серия, предлагаме и материал,
устойчив на минерални масла, биоразградими хидравлични масла / HETG, HEES ),
както и при „водна хидравлика“, fire resistant pressure fluids ( HFA,HFB).

Тъмно сив: Със своята висока твърдост и подобрени плъзгащи свойства, намалено
износване, устойчивост при екструзия, често предпочитан при силно замърсени и 
натоварени системи, с лоши смазване.

Каучукови еластомери:

С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.
Често са най-доброто решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,
и част от пакетни уплътнения.

Серия NBR: Притежава сравнително добра устойчивост на минерални масла и смазки,
HFA, HFB, HFC. Не е устойчив на HFD , бензини, естери, кетон, амини, концентрирани киселини 
и основи.
 

Серия HNBR: е специално предвидена за работа при наличие на алифатни въглеводороди
/ пропан и бутан /, минерални масла, смазки, /sulfonated crude oil - нефт ? /. Често
приложим при разредени киселини,основи, солени разтвори при високи темеператури, 
водни гликолови смеси. Не е устойчив на горива с висока консистенция на ароматни въглеводороди,
бензини,кетон,естери,хлорирани въглеводороди като: трихлоретилен,тетрахлоретилен.

 
Серия FPM сив: е еластомер базиран на Viton, с много добра устойчивост на високи 
температури,стареене, озон и много видове химикали. Приложим при наличие на
минерални масла, смазки с наличие на сяра, HFD флуид, суров нефт, газ. Не е 
устойчив на безводен амоняк, амини, кетони, пара, и ниско молекулярни органични киселини.
  

Серия FPM черен: Това е икономически изгодна алтернатива на сивата серия, но с 
по-ниски механични параметри. Идеално решение при нужна от статични уплътнения.

 

Серия EPDM черен: препочитан при работа с вода и пара, почистващи препарати,полярни 
органични разтворители и в някои случаи спирачна течност. Дорба устойчивост на стареене и
озон. Не е устойчив на минерални, растителни и животински масла.

Технически пластмаси

Серия P.T.F.E / бял / : поради неговите физико-химически параметри, той често намира
най-много приложения от всички уплътнителни материали. Има изключителна устойчивост към
широк диапазон химикали, като е не приложим за разтопени алкални метали, както и 
елементарен? флуор при високи температури. Друг недостатък е свойстовто му да се
деформира и може да абсорбира натиск при ниско налягане. Често намира приложение
в хранително-вкусовата индустрия, фармацевтичната и здравеопазването.

Серия P.T.F.E /сив/ : Това е тефлон с пълнители от стъкло и молибден. Те подобряват
якостта при натиск,намяляват триенето и възможността от екструция, запазвайки
химическата устойчивост на основният материал. При използването му трябва
да се има в предвид , че стъкло-пълнителят има абразивен ефект спрямо контактната
повъхност, особенно при ротационни приложения.    

Серия P.T.F.E / кафяв /: Това е тефлон с пълнител бронз. Той подобрява якостта при натиск, 
термо проводимостта, и износоустойчивостта спрямо базовият материал. Недостатък е
повишено триене и редуцирана химическа устойчивост.
 

Серия P.T.F.E / черен /: Това е тефлон с пълнител карбон. Той предоставя изключително 
добра якост при натиск. Подобрява термо-проводимостта и има ниска пропускливост.
Тази серия в сравнение със сивата има по-ниска абразия спрямо контактната повърхност.
Притежава отлична износоустойчивост и липса на триене в комбинация с графит.
 

Серия POM /натюр/ : Основно приложение намира като back-up пръстени, направляващи пръстени,
втулки, и прецизно изработени детейли със стегнати халбини. Този тип материал е с едни от 
най-добрите физически параметри в сравнение с останалите технически пластмаси.
Има ниска абсорбция на вода и добра химическа устойчивост. Намира приложение при наличие на
минерални масла, водно базирани /fire pressure fluids / (HFA,HFB,HFC). Не е устойчив на
концентрирани киселини и основи. Приложим е за работа в хранително-вкусовата индустрия,
здравеопазване и фармацевтична промишленост.

Серия PА6 /бял/: Това е лят полиамид с добри параметри при плъзгане и работа с минерални
масла. Добра механична здравниа, но абсорбира вода, което го прави претенциозен при 
дизайна на детайли в контакт с флуиди.

Серия PEEK /кремав/:  Това е техническа пластмаса с постоянна работна температуда до 250C при
наличие на вода или пара. Има превъзходни механични параметри, плъзгащи показатели и 
възможности за работа при скорост и високо налягане. Това е най-висок клас техническа пластмаса
с много добри работни параметри, здравина и устойчивост на плъзгане.

Възможност за изработка:

- 
- чистачи
- Изработка на хидравлични чистачи предпазващ от прах и мръсотия
спрямо ISO6195-A.
- изработка на пневматични чиастачи....ISO6195-C.
- Single-acting hydraulic ,wiper seal, extrusion outside diameter installation. 
Wiper edge assures a reliable protection against penetration of dust and dirt. 
for housings according ISO6195-B
-Standard cylinder wiper ; 
rod seals 
-Fit for hydaulic, pneumatic cylinder
- Single-acting hydraulic , section as R01, but suitable for larger extrusion gaps or higher pressure range ,
different materials can be used for various work condition and medium. For small housing design.
- Single-acting hydraulic ,secondary lip with root, suitable for long stroke applications.
- Single-acting hydraulic, usually used as a primary rod seal with major seal. Can absorption impact load, 
increase major seal service time . 
- Single-acting hydraulic,for O-ring activated, suitable for low pressure and short stroke applications.
- Single-acting hydraulic, PTFE rod seal, O-ring activated. Low friction,no “stick-slip”. Suitable for diverse 
temperatures and medium , most application in food and pharma industry. Fit open axially housing.
- Single-acting hydraulic, PTFE rod seal, helicoil spring activated. Low friction, no “stick-slip”. 
Excellent chemical and thermal resistance. Mainly used in chemical ,pharma and food industry. 
Fit open axially housing.
- piston seals
- Single-acting hydraulic piston seal for standard applications. Design provides stable fit in the housing, 
ultimate sealing effect over a wide temperature range ,prevents extensive drag pressure.back-to –
back arrangement with guide ring in between for double-acting pistons.
- Single-acting hydraulic. Mainly used for small housing design, with active back-up ring suitable
 for higher pressure or larger extrusion gaps.
back-up ring
- Standard back-up ring, usually used with O-rings to avoid gap extrusion. split and non split design available.
- Standard active back-up ring for piston seal type ,normaly already included in PD type seal profiles.
 Designed for automatic pressure activation . split and non split design available.
- Standard active back-up ring for rod seal type ,normaly already included in PD type seal profiles. 
Designed for automatic pressure activation .split and non split design available .
- Triangular back-up ring for rod seal .fits in special shaped housings. 
Also used as integrated active back-up ring in special high pressure or low friction seal profiles. 
.split and non split design available.
static  and flange seals
- Interference fit on outside diameter assures stable fit in the housing and reliable performance
 at all pressure range.
- Interference fit on side diameter assures stable fit in the housing and reliable performance at all pressures.
- Mainly used as flange seals, inside or outside pressurizsation possible. Should direction of pressurization
 must be indicated when ordering the seal.
- PTFE set seal, low friction ,rubber engerizer automatically increase preload as it senses leakage .mainly 
used as valve seal ,offshore oil industry.

rotary seals
- Single- acting rotary shaft seal. Spring loaded lip seal with retainer ring for press-fit installation into axially 
open housings .wide range of applications in every sector of industry ,mainly as protecting element 
for bearings.
Used for axle head seal of rotary axle
 - Single- acting rotary shaft seal. Spring loaded lip seal with retainer ring for press-fit installation into 
axially open housings with clamping plate fixation. mainly for shipbuilding industry and metallurgy industry.
- Single- acting rotary shaft seal. Split version of a spring loaded lip seal with solid outer section for axially 
open housings with clamping plate fixation. Mainly for shipbuilding industry and metallurgy industry. 
- Single- acting rotary shaft seal.Spring loaded PTFE-lip seal .Low friction. Application for different 
temperature range can selection different materials for O-ring.
- Single –acting rotary shaft seal, with additional dust lip . installation into axially open housings.wide range 
of applications in every sector of industry ,mainly as protecting element for bearings.
- Double-acting rotary seal, rotary seal with integrated backup rings ,interference fit on outside diameter 
maintans stable fit in the housing.back-up ring s permit larger extrusion gap and higher pressure .mainly 
used for engineering mechanics.
- Axially acting rotary seal. Elastic,excellent wear resistant V-ring with interference fit on the shaft ,
rotates with the shaft,sealing axially against shaft collars,thrust blocks or the outer race of roller bearings,
protecting the bearing against dust ,dirt,oilsplash,waterplash and similar media. 
- Double –acting rotary seal. Low friction PTFE rotary seal,mainly used in application with alternating 
pressure from one side of the seal to the other ,good chemical and thermal resistance.
 Mainly used for swivel joints in engineering mechanics and metallurgy mechanics.
- Single-acting PTFE rotary seal. Small housing ,deformed sealing lip acts selfadjusting on 
increasing temperature ,for axially open housing with clamping plate fixation .excellent chemical and
 thermal resistance,suitable for high speed application.
- Single-acting PTFE rotary seal, Mander spring activated, low friction ,suitable for higher speed and 
pressure. excellent chemical and thermal resistance.Used for axle head seal of rotary axle, most for petroleum 
and chemical industry
- 

- Худвавличен чистач предпазващ от прах и мръсто

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството 
да се подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. 
Уплътнителните материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости 
и износени повъхности, лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо 
съдържание на вода >90% ), HFB ( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими 
масла / растителни масла и синтетични естери / са все по агресивни за своите уплътнения.

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, 
упътнения за бутала и оси ( U-cups),част от пакетни уплътнители. 
Използваните от нас материали са с гарантирани физически 
параметри,с хомогенната полимеризация и гарантирано 
високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.
Често са най-доброто решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,
и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.
Гамата тефлони: Virgine (чист) тефлон ; стъклотефлон ; графито- 
тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен [PE]; 
Полиетеретеркетон [PEEK]

Тивекс ООД
БУРГАС, бул. „Янко Комитов“  № 16-Е, Тел./ФАКС +359 (0)56 88 10 81; 88 08 83; e-mail: office@tivex-bg.com;     www.tivex-bg.com

Изработка на хидравлични 
и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки
един размер и изработвана форма. 

Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за 
прът или бутало, радиални уплътнения, опорни пръстени и други 
спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга 
по дефекация и възстановяване на наранени повърхности на бутала, 
пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните 
от тях и да изработим качественно и икономически изгодно решение за Вас. 

ver.0.3

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Гамата тефлони: Virgine (чист) 
тефлон ; стъклотефлон ; графито - тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен [PE]; 
Полиетеретеркетон [PEEK]
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 

Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за прът или бутало, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по-агресивни за своите уплътнения.
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Широка гама каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температури и химични среди.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Тефлони: VIRGIN (чист) 
[PTFE] ; с пълнители ( стъкло ; графит, бронз, карбон, други ); полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; 
Полиетилен [PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

CNC машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили: чистачи, статични и динамични уплътнения, бутални пръстени, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплътнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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Чистачи:
Чистачите са елемент от всички пневматични и хидравлични цилиндри. Те служат
за премахване на замърсяване и отлагания от различен вид по повърхността на буталния прът.
Те предпазват от замързяване както работния флуид-масло или въздих, така и останалите
компоненти и уплътнители на цилиндрите. Изработка на хидравлични и пневматични 
чистачи спрямо ISO 1695-B/C, предпазващи от прах и мръсотия.

Уплътнители за бутален прът
Уплътнителите за бутален прът служат да не позволяват пропуски на работен флуид / масло, въздух / 
от вътрешността на цилидръа - навън по оста на буталния прът, при неговото възвратно-постъпателно 
движение.

Уплътнители за бутало:
Уплътнителите за бутало служат за недопускане на пропуски между буталото и цилиндъра.

Радиални уплътнения за валове [ Семеринги ]

Този тип уплътнения се използват при ротационни движения на валовете, като задържат 
работният флуид / смазващите течности / и не позволяват проникване на вода или замърсяване. 

Опорни пръстени

Опорните пръстени са често изработени с профил в комбинация с О-пръстен, което 
позволява упълтнението да се монтира с по-висок натяг, да работи при по-високи работни
налягания без наличие на дефектиране.

Водещи пръстени

Основното предназначение на водещите пръстени е да гарантират безпроблемно
движение и водене на буталото спрямо цилиндъра. Правилно подбраният материал
редуцира триенето и износването на цилиндъра и гарантира по-дълъг живот при тежки работни
условия. Приложим при наличие на радиални измествания породени от вибрации и 
други странично действащи сили. 

!! За нормалното функциониране на хидроцилиндрите, особено за работещите в тежки условия, 
важно значение имат водещите пръстени, чието основно предназначение е да осигурят добро водене 
на буталото в цилиндровата тръба и на буталния прът в уплътнителния капак. Като също така е 
необходимо да ограничат до минимум възможността за радиални премествания при наличието на 
странично действащи сили. В съвременните хидравлични цилиндри тези пръстени се изработват 
предимно от пластичен материал, което спомага за намаляване на силата на триене и износването 
на цилиндъра.

Специализирани уплътнения

Технически постижими параметри:
- цилиндричност : It6
- повърхност: Ra 0,4-0,6uм
- закръгленост: <= 0.005мм
- толеранси : 0.009мм

Тивекс ООД
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ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

За да се предостави фукнционално решение, едно упълтнение трябва да отговоря миниум на следните изисквания:
добър капацитет за уплътнение, устойчивост на износване и екструзия; устойчивост на пълният температурен, 
работен диапазон и флуид ; нисък коефициент на триене; компактен дизайн ; лесен за монтаж.

Тежестта за всеки от тези индивидуални параметри зависи от конкретното приложение, като се подбира
конкретен профил /геометрия/ която да отговаря както на техническите, така и на икономическите изисквания.
При избора на правилното упълтнение, често важни критерии са: работно налягане ; температура; скорост ; флуид.
Без тази информация не е възможно да се подбере материал и тип / профил /, които да гарантират добрата работа
на уплътнението.

Качеството на обработка на повърхностите, които ще се уплътняват влияе върху стабилната работа и живота
на уплътненията. Работните повърхности трябва да са чисти, без баличие на пори, язви, надирания, следи от
работният процес. Giving this, the surfice finish of dynamic surfaces ( sealed area ) is more important than the of static
surfaces ( groove surface ).

Най-често използваните бутала при хидравличните мотори с линейно движение са хромирани. Устойчивостта
на корозия и смазки играят важна роля, като за минимален слой хром се счита 20um. Средната стойност на
грапавостта на повърхността (Ra) трябва да е по-малка от 0,2um. При стойности под 0,08um, така нареченият
„mirror” ефект е възможнен, водещ до нарушено смазкване, което е предпоставка за бързно износване на 
уплътненията. Твърдостта на хромираният слой трябва да достига 64-69 HRC. Закръглението спрямо ISO 
стандарта е в толеранс f7.

Бутала

Цилиндри

Има два основни метода за обработка на вътрешната повърхност на цилиндъра
При традиционният се постигат грапавост на повърхността Ra < 0,4um; а при
по-прецизният се досгита до Ra<0,2um. При работа при високи скорости,
и по-дълъг живот на уплътненията трябва да се гарантират високо качествени
уплънителни повърхности.?..?

Съхранение на уплътненията

Упълтненията са резервни части, съхранявани в дълъг период от време преди монтаж. Физическите параметри
се променят с времето, като самото уплътнение може да стане неизползвяемо. Фактори като : озон, светлина,
топлона, влажност, натиск, деформация, контакт с масла и разтвори могат да доведат до формиране на микро
пукнатини в конструкцията, размекване на материала и промяна на профила.
За повечето уплътнения е добре да се съхраняват при 25C температура и влажност на въздуха 65%.
Трябва да са защитени от директна слънчева светлина и UV радиация. Базови инструкции за съхранение,
почистване и поддържка на уплътнителните елементи може да се намери в DIN 7716, DIN 9088.
 
Препоръчително време за съхранение на материалите:
Полиуретан, термопластични вещества - 4 години;
NBR, HNBR - 6 години
EPDM - 8 години
FPM, MVQ - 10 години
Базирани на тефлон - без лимит

Обработка на повърхности и изрбор на уплътнение

Rotary Seals

back up rings
Wear rings

Buffer seals

Piston seals

Rod seals

Wipers

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.

Тивекс ООД
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Гамата тефлони: VIRGIN (чист) 
тефлон [PTFE] ; стъклотефлон ; графито - тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен 
[PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за прът или бутало, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Широка гама каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температури и химични среди.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Тефлони: VIRGIN (чист) 
[PTFE] ; с пълнители ( стъкло ; графит, бронз, карбон, други ); полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; 
Полиетилен [PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

CNC машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили: чистачи, статични и динамични уплътнения, бутални пръстени, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплътнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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Полиуретани:

Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

Разновидности
- Зелена серия: устойчиви на абразия и компресиране с отлични физически параметри
основно приложим за U-cups, чистачи, V-пакети. Използва се при наличие на миерални
масла, индустриална вода, биоразградими хидравлични течости до температура от 60C.
Като самостоятелен материал би могъл да издържи налягания до 400бара.
В зависимост от профила и приложимите толеранси, уплътненията изработени от 
този материал могат да имат дълъг живот при изключително високи налягания.

Червена серия: устойчив на хидролиза, той добява още едно предимство пред зелената ни серия.
Често предпочитан при силни натоварвания в минната индустрия, хидравлични преси  и работна 
температуда до 90C. Приложим при работа в солена / морска / вода ; HFA, HFB, / fire res. pressure
fluids ? / и биоразградими хидравлични течности / растителни масла и синтетични естери /.

Синя серия: При налие на ниски температири и изискване за запазване на физическите параметри
тази серия позволява работа при -55C.  

Сива серия: Специално изработен за да намали триенето и износване при ограничено
смазване или наличие на твърди смазки. Често приложим при „водна хидравлика“ или
пневматични системи без наличие на смазка.

Бяла серия: С чудесни физически параметри, предвиден за работа в хранително 
вкусовата индустиря и здравеопазване.

Тъмно зелена серия:Висикокачествен материал със страхотни параметри. Изключителн
при наличие на триене и износване едновременно с високи налягания. Използва се
при наличие на тежка работна среда, като композитно уплънение / част от пакет /, 
за чистачи и специализирани уплътнения. Предимство е и работа при наличие
на по-големи хлабини в сравнение със стандартната серия полиуретани и тефлон.

Тъмно червен: В допълнение на тъмно зелената ни серия, предлагаме и материал,
устойчив на минерални масла, биоразградими хидравлични масла / HETG, HEES ),
както и при „водна хидравлика“, fire resistant pressure fluids ( HFA,HFB).

Тъмно сив: Със своята висока твърдост и подобрени плъзгащи свойства, намалено
износване, устойчивост при екструзия, често предпочитан при силно замърсени и 
натоварени системи, с лоши смазване.

Каучукови еластомери:

С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.
Често са най-доброто решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,
и част от пакетни уплътнения.

Серия NBR: Притежава сравнително добра устойчивост на минерални масла и смазки,
HFA, HFB, HFC. Не е устойчив на HFD , бензини, естери, кетон, амини, концентрирани киселини 
и основи.
 

Серия HNBR: е специално предвидена за работа при наличие на алифатни въглеводороди
/ пропан и бутан /, минерални масла, смазки, /sulfonated crude oil - нефт ? /. Често
приложим при разредени киселини,основи, солени разтвори при високи темеператури, 
водни гликолови смеси. Не е устойчив на горива с висока консистенция на ароматни въглеводороди,
бензини,кетон,естери,хлорирани въглеводороди като: трихлоретилен,тетрахлоретилен.

 
Серия FPM сив: е еластомер базиран на Viton, с много добра устойчивост на високи 
температури,стареене, озон и много видове химикали. Приложим при наличие на
минерални масла, смазки с наличие на сяра, HFD флуид, суров нефт, газ. Не е 
устойчив на безводен амоняк, амини, кетони, пара, и ниско молекулярни органични киселини.
  

Серия FPM черен: Това е икономически изгодна алтернатива на сивата серия, но с 
по-ниски механични параметри. Идеално решение при нужна от статични уплътнения.

 

Серия EPDM черен: препочитан при работа с вода и пара, почистващи препарати,полярни 
органични разтворители и в някои случаи спирачна течност. Дорба устойчивост на стареене и
озон. Не е устойчив на минерални, растителни и животински масла.

Технически пластмаси

Серия P.T.F.E / бял / : поради неговите физико-химически параметри, той често намира
най-много приложения от всички уплътнителни материали. Има изключителна устойчивост към
широк диапазон химикали, като е не приложим за разтопени алкални метали, както и 
елементарен? флуор при високи температури. Друг недостатък е свойстовто му да се
деформира и може да абсорбира натиск при ниско налягане. Често намира приложение
в хранително-вкусовата индустрия, фармацевтичната и здравеопазването.

Серия P.T.F.E /сив/ : Това е тефлон с пълнители от стъкло и молибден. Те подобряват
якостта при натиск,намяляват триенето и възможността от екструция, запазвайки
химическата устойчивост на основният материал. При използването му трябва
да се има в предвид , че стъкло-пълнителят има абразивен ефект спрямо контактната
повъхност, особенно при ротационни приложения.    

Серия P.T.F.E / кафяв /: Това е тефлон с пълнител бронз. Той подобрява якостта при натиск, 
термо проводимостта, и износоустойчивостта спрямо базовият материал. Недостатък е
повишено триене и редуцирана химическа устойчивост.
 

Серия P.T.F.E / черен /: Това е тефлон с пълнител карбон. Той предоставя изключително 
добра якост при натиск. Подобрява термо-проводимостта и има ниска пропускливост.
Тази серия в сравнение със сивата има по-ниска абразия спрямо контактната повърхност.
Притежава отлична износоустойчивост и липса на триене в комбинация с графит.
 

Серия POM /натюр/ : Основно приложение намира като back-up пръстени, направляващи пръстени,
втулки, и прецизно изработени детейли със стегнати халбини. Този тип материал е с едни от 
най-добрите физически параметри в сравнение с останалите технически пластмаси.
Има ниска абсорбция на вода и добра химическа устойчивост. Намира приложение при наличие на
минерални масла, водно базирани /fire pressure fluids / (HFA,HFB,HFC). Не е устойчив на
концентрирани киселини и основи. Приложим е за работа в хранително-вкусовата индустрия,
здравеопазване и фармацевтична промишленост.

Серия PА6 /бял/: Това е лят полиамид с добри параметри при плъзгане и работа с минерални
масла. Добра механична здравниа, но абсорбира вода, което го прави претенциозен при 
дизайна на детайли в контакт с флуиди.

Серия PEEK /кремав/:  Това е техническа пластмаса с постоянна работна температуда до 250C при
наличие на вода или пара. Има превъзходни механични параметри, плъзгащи показатели и 
възможности за работа при скорост и високо налягане. Това е най-висок клас техническа пластмаса
с много добри работни параметри, здравина и устойчивост на плъзгане.

Възможност за изработка:

- 
- чистачи
- Изработка на хидравлични чистачи предпазващ от прах и мръсотия
спрямо ISO6195-A.
- изработка на пневматични чиастачи....ISO6195-C.
- Single-acting hydraulic ,wiper seal, extrusion outside diameter installation. 
Wiper edge assures a reliable protection against penetration of dust and dirt. 
for housings according ISO6195-B
-Standard cylinder wiper ; 
rod seals 
-Fit for hydaulic, pneumatic cylinder
- Single-acting hydraulic , section as R01, but suitable for larger extrusion gaps or higher pressure range ,
different materials can be used for various work condition and medium. For small housing design.
- Single-acting hydraulic ,secondary lip with root, suitable for long stroke applications.
- Single-acting hydraulic, usually used as a primary rod seal with major seal. Can absorption impact load, 
increase major seal service time . 
- Single-acting hydraulic,for O-ring activated, suitable for low pressure and short stroke applications.
- Single-acting hydraulic, PTFE rod seal, O-ring activated. Low friction,no “stick-slip”. Suitable for diverse 
temperatures and medium , most application in food and pharma industry. Fit open axially housing.
- Single-acting hydraulic, PTFE rod seal, helicoil spring activated. Low friction, no “stick-slip”. 
Excellent chemical and thermal resistance. Mainly used in chemical ,pharma and food industry. 
Fit open axially housing.
- piston seals
- Single-acting hydraulic piston seal for standard applications. Design provides stable fit in the housing, 
ultimate sealing effect over a wide temperature range ,prevents extensive drag pressure.back-to –
back arrangement with guide ring in between for double-acting pistons.
- Single-acting hydraulic. Mainly used for small housing design, with active back-up ring suitable
 for higher pressure or larger extrusion gaps.
back-up ring
- Standard back-up ring, usually used with O-rings to avoid gap extrusion. split and non split design available.
- Standard active back-up ring for piston seal type ,normaly already included in PD type seal profiles.
 Designed for automatic pressure activation . split and non split design available.
- Standard active back-up ring for rod seal type ,normaly already included in PD type seal profiles. 
Designed for automatic pressure activation .split and non split design available .
- Triangular back-up ring for rod seal .fits in special shaped housings. 
Also used as integrated active back-up ring in special high pressure or low friction seal profiles. 
.split and non split design available.
static  and flange seals
- Interference fit on outside diameter assures stable fit in the housing and reliable performance
 at all pressure range.
- Interference fit on side diameter assures stable fit in the housing and reliable performance at all pressures.
- Mainly used as flange seals, inside or outside pressurizsation possible. Should direction of pressurization
 must be indicated when ordering the seal.
- PTFE set seal, low friction ,rubber engerizer automatically increase preload as it senses leakage .mainly 
used as valve seal ,offshore oil industry.

rotary seals
- Single- acting rotary shaft seal. Spring loaded lip seal with retainer ring for press-fit installation into axially 
open housings .wide range of applications in every sector of industry ,mainly as protecting element 
for bearings.
Used for axle head seal of rotary axle
 - Single- acting rotary shaft seal. Spring loaded lip seal with retainer ring for press-fit installation into 
axially open housings with clamping plate fixation. mainly for shipbuilding industry and metallurgy industry.
- Single- acting rotary shaft seal. Split version of a spring loaded lip seal with solid outer section for axially 
open housings with clamping plate fixation. Mainly for shipbuilding industry and metallurgy industry. 
- Single- acting rotary shaft seal.Spring loaded PTFE-lip seal .Low friction. Application for different 
temperature range can selection different materials for O-ring.
- Single –acting rotary shaft seal, with additional dust lip . installation into axially open housings.wide range 
of applications in every sector of industry ,mainly as protecting element for bearings.
- Double-acting rotary seal, rotary seal with integrated backup rings ,interference fit on outside diameter 
maintans stable fit in the housing.back-up ring s permit larger extrusion gap and higher pressure .mainly 
used for engineering mechanics.
- Axially acting rotary seal. Elastic,excellent wear resistant V-ring with interference fit on the shaft ,
rotates with the shaft,sealing axially against shaft collars,thrust blocks or the outer race of roller bearings,
protecting the bearing against dust ,dirt,oilsplash,waterplash and similar media. 
- Double –acting rotary seal. Low friction PTFE rotary seal,mainly used in application with alternating 
pressure from one side of the seal to the other ,good chemical and thermal resistance.
 Mainly used for swivel joints in engineering mechanics and metallurgy mechanics.
- Single-acting PTFE rotary seal. Small housing ,deformed sealing lip acts selfadjusting on 
increasing temperature ,for axially open housing with clamping plate fixation .excellent chemical and
 thermal resistance,suitable for high speed application.
- Single-acting PTFE rotary seal, Mander spring activated, low friction ,suitable for higher speed and 
pressure. excellent chemical and thermal resistance.Used for axle head seal of rotary axle, most for petroleum 
and chemical industry
- 

- Худвавличен чистач предпазващ от прах и мръсто

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството 
да се подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. 
Уплътнителните материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости 
и износени повъхности, лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо 
съдържание на вода >90% ), HFB ( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими 
масла / растителни масла и синтетични естери / са все по агресивни за своите уплътнения.

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, 
упътнения за бутала и оси ( U-cups),част от пакетни уплътнители. 
Използваните от нас материали са с гарантирани физически 
параметри,с хомогенната полимеризация и гарантирано 
високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.
Често са най-доброто решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,
и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.
Гамата тефлони: Virgine (чист) тефлон ; стъклотефлон ; графито- 
тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен [PE]; 
Полиетеретеркетон [PEEK]

Тивекс ООД
БУРГАС, бул. „Янко Комитов“  № 16-Е, Тел./ФАКС +359 (0)56 88 10 81; 88 08 83; e-mail: office@tivex-bg.com;     www.tivex-bg.com

Изработка на хидравлични 
и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки
един размер и изработвана форма. 

Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за 
прът или бутало, радиални уплътнения, опорни пръстени и други 
спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга 
по дефекация и възстановяване на наранени повърхности на бутала, 
пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните 
от тях и да изработим качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups), compact seals, о-пръстени,и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Гамата тефлони: Virgine (чист) 
тефлон ; стъклотефлон ; графито - тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен [PE]; 
Полиетеретеркетон [PEEK]

Тивекс ООД
БУРГАС, бул. „Янко Комитов“  № 16-Е, Тел./ФАКС +359 (0)56 88 10 81; 88 08 83; e-mail: office@tivex-bg.com;     www.tivex-bg.com

Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 

Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за прът или бутало, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 

ver.0.3

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по-агресивни за своите уплътнения.

Тивекс ООД
БУРГАС, бул. „Янко Комитов“  № 16-Е, Тел./ФАКС +359 (0)56 88 10 81; 88 08 83; e-mail: office@tivex-bg.com;     www.tivex-bg.com

Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Широка гама каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температури и химични среди.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Тефлони: VIRGIN (чист) 
[PTFE] ; с пълнители ( стъкло ; графит, бронз, карбон, други ); полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; 
Полиетилен [PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

CNC машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили: чистачи, статични и динамични уплътнения, бутални пръстени, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплътнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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Чистачи:
Чистачите са елемент от всички пневматични и хидравлични цилиндри. Те служат
за премахване на замърсяване и отлагания от различен вид по повърхността на буталния прът.
Те предпазват от замързяване както работния флуид-масло или въздих, така и останалите
компоненти и уплътнители на цилиндрите. Изработка на хидравлични и пневматични 
чистачи спрямо ISO 1695-B/C, предпазващи от прах и мръсотия.

Уплътнители за бутален прът
Уплътнителите за бутален прът служат да не позволяват пропуски на работен флуид / масло, въздух / 
от вътрешността на цилидръа - навън по оста на буталния прът, при неговото възвратно-постъпателно 
движение.

Уплътнители за бутало:
Уплътнителите за бутало служат за недопускане на пропуски между буталото и цилиндъра.

Радиални уплътнения за валове [ Семеринги ]

Този тип уплътнения се използват при ротационни движения на валовете, като задържат 
работният флуид / смазващите течности / и не позволяват проникване на вода или замърсяване. 

Опорни пръстени

Опорните пръстени са често изработени с профил в комбинация с О-пръстен, което 
позволява упълтнението да се монтира с по-висок натяг, да работи при по-високи работни
налягания без наличие на дефектиране.

Водещи пръстени

Основното предназначение на водещите пръстени е да гарантират безпроблемно
движение и водене на буталото спрямо цилиндъра. Правилно подбраният материал
редуцира триенето и износването на цилиндъра и гарантира по-дълъг живот при тежки работни
условия. Приложим при наличие на радиални измествания породени от вибрации и 
други странично действащи сили. 

!! За нормалното функциониране на хидроцилиндрите, особено за работещите в тежки условия, 
важно значение имат водещите пръстени, чието основно предназначение е да осигурят добро водене 
на буталото в цилиндровата тръба и на буталния прът в уплътнителния капак. Като също така е 
необходимо да ограничат до минимум възможността за радиални премествания при наличието на 
странично действащи сили. В съвременните хидравлични цилиндри тези пръстени се изработват 
предимно от пластичен материал, което спомага за намаляване на силата на триене и износването 
на цилиндъра.

Специализирани уплътнения

Технически постижими параметри:
- цилиндричност : It6
- повърхност: Ra 0,4-0,6uм
- закръгленост: <= 0.005мм
- толеранси : 0.009мм
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ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

За да се предостави фукнционално решение, едно упълтнение трябва да отговоря миниум на следните изисквания:
добър капацитет за уплътнение, устойчивост на износване и екструзия; устойчивост на пълният температурен, 
работен диапазон и флуид ; нисък коефициент на триене; компактен дизайн ; лесен за монтаж.

Тежестта за всеки от тези индивидуални параметри зависи от конкретното приложение, като се подбира
конкретен профил /геометрия/ която да отговаря както на техническите, така и на икономическите изисквания.
При избора на правилното упълтнение, често важни критерии са: работно налягане ; температура; скорост ; флуид.
Без тази информация не е възможно да се подбере материал и тип / профил /, които да гарантират добрата работа
на уплътнението.

Качеството на обработка на повърхностите, които ще се уплътняват влияе върху стабилната работа и живота
на уплътненията. Работните повърхности трябва да са чисти, без баличие на пори, язви, надирания, следи от
работният процес. Giving this, the surfice finish of dynamic surfaces ( sealed area ) is more important than the of static
surfaces ( groove surface ).

Най-често използваните бутала при хидравличните мотори с линейно движение са хромирани. Устойчивостта
на корозия и смазки играят важна роля, като за минимален слой хром се счита 20um. Средната стойност на
грапавостта на повърхността (Ra) трябва да е по-малка от 0,2um. При стойности под 0,08um, така нареченият
„mirror” ефект е възможнен, водещ до нарушено смазкване, което е предпоставка за бързно износване на 
уплътненията. Твърдостта на хромираният слой трябва да достига 64-69 HRC. Закръглението спрямо ISO 
стандарта е в толеранс f7.

Бутала

Цилиндри

Има два основни метода за обработка на вътрешната повърхност на цилиндъра
При традиционният се постигат грапавост на повърхността Ra < 0,4um; а при
по-прецизният се досгита до Ra<0,2um. При работа при високи скорости,
и по-дълъг живот на уплътненията трябва да се гарантират високо качествени
уплънителни повърхности.?..?

Съхранение на уплътненията

Упълтненията са резервни части, съхранявани в дълъг период от време преди монтаж. Физическите параметри
се променят с времето, като самото уплътнение може да стане неизползвяемо. Фактори като : озон, светлина,
топлона, влажност, натиск, деформация, контакт с масла и разтвори могат да доведат до формиране на микро
пукнатини в конструкцията, размекване на материала и промяна на профила.
За повечето уплътнения е добре да се съхраняват при 25C температура и влажност на въздуха 65%.
Трябва да са защитени от директна слънчева светлина и UV радиация. Базови инструкции за съхранение,
почистване и поддържка на уплътнителните елементи може да се намери в DIN 7716, DIN 9088.
 
Препоръчително време за съхранение на материалите:
Полиуретан, термопластични вещества - 4 години;
NBR, HNBR - 6 години
EPDM - 8 години
FPM, MVQ - 10 години
Базирани на тефлон - без лимит

Обработка на повърхности и изрбор на уплътнение

Rotary Seals

back up rings
Wear rings

Buffer seals

Piston seals

Rod seals

Wipers

   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температура и химикали.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Гамата тефлони: VIRGIN (чист) 
тефлон [PTFE] ; стъклотефлон ; графито - тефлон; полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; Полиетилен 
[PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

Специализирана машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили се разделят на  : чистачи, уплътнения за прът или бутало, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплънтнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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   Предлагаме на Вашето внимание висoкокачествени хидравлични и пневматични уплътнения;
специализирани профили от широка гама материали.

    В ежедневната поддръжка на индустриалните машини се сблъскваме с предизвикателството да се 
подбере правилното уплътнение, материал и профил за конкретното приложение. Уплътнителните 
материали са подложени на по-високи температури, налягания, скорости и износени повъхности, 
лоши лубрикати. Хидравличните течности като HFA ( с високо съдържание на вода >90% ), HFB 
( с високо съдържание на вода >60% ) и биоразградими масла / растителни масла и синтетични естери / 
са все по агресивни за своите уплътнения.
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Изработка на хидравлични и пневматични уплътнители

ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В СЛУЖБА НА ИНДУСТРИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

- Полиуретани:  
Това е доказан материал с множество приложения като чистачи, упътнения за бутала и оси ( U-cups ),
част от пакетни уплътнители. Използваните от нас материали са с гарантирани физически параметри,
с хомогенната полимеризация и гарантирано високо качество.

- Широка гама каучукови еластомери:
С широко приложение поради добра устойчивост на температури и химични среди.Често са най-доброто 
решение за упълтнения на валове ( U-cups ),О-пръстени, и част от пакетни уплътнения.
 
- Технически пластмаси:
Все по-предпочитани при наличие на високи темпратури и здравина.Тефлони: VIRGIN (чист) 
[PTFE] ; с пълнители ( стъкло ; графит, бронз, карбон, други ); полиацетал [POM] ; Полиамид [PA6] ; 
Полиетилен [PE]; Полиетеретеркетон [PEEK]

Основни видове материали:

CNC машина и софтуер се грижат за следене на всеки един размер и изработвана форма. 
Възможна е изработка на уплътнения с външен диаметър до 1500мм

Основните типове профили: чистачи, статични и динамични уплътнения, бутални пръстени, радиални 
уплътнения, опорни пръстени и други спрямо конкретните нужди.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание цялостна услуга по дефекация и възстановяване 
на наранени повърхности на бутала, пневматични / хидравлични цилиндри и изработка и подмяна на  
уплътнения. 

Широка гама материали и опит ни позволява да диференцираме най-ефективните от тях и да изработим 
качественно и икономически изгодно решение за Вас. 
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