
Абразивоустойчив маркуч за транспорт / драгиране

Абразивоустойчив маркучи за драгиране,транспортиране, 
засмукване или изхвърляне на кал, вода, нефт, въздух и пренос
на продукти промишлеността, селското стопанство, минното 
дело и строителството.

Материал: Абразивоустойчив каучук ( черен )
 
Армиран : едно или многослойна текстилна спирала, 
допълнителен слой от стоманена спирала

Покритие: устойчив на масла, абразиви и атмосферни 
влияния синтетичен каучук

Структура

1. Вътрешният гумен слой се състои от износоустойчив 
   естествен каучук и синтетичен каучук
2. Армировъчният слой е съставен от висококачествени 
   влакна и е подсилен от спираловидна метална тел.

3. Горният слой на маркуча се състои от естествен 
    каучук  и синтетичен каучук.
4. Повърхността на маркуча е с гофрирана форма

Предимство на маркуча за драгиране 

- Добра устойчивост на корозия.

- Добра устойчивост на проява на пукнатини

- Малък коефициент на триене и ниско 
  съпротивление на потока.
- Отлична устойчивост на износване, 
  устойчивостта на износване е до 4 пъти 
  по-висока от стоманените тръби при
  нормални условия. 

- Добра способност за спояване, нейната якост на
   връзката е по-висока от тялото на тръбата.
- Добра гъвкавост и способност против надиране

- Много висока устойчивост на удар.
- Уникалното устойчивост на ниска температура,

- Подвижен метален фланец за свързване, 
   лесен за монтаж и демонтаж.

- Средно работно налягане 15-20бара
- Вакуум – 0,8бара

- Леко тегло, 1/8 тегло стоманена тръба, 
  лесна за транспортиране и монтаж.

Описание:

 работещо при температура - 40-60 ℃.

Технически характеристики: 

- Стандартна дължина – до 11.8метра
- Вътрешен диаметър от ф250 до ф 1300мм

Гумени компенсатори с една конволюция

Каучуковите компенсатори са гъвкави съединители, 
изработени от естествен каучук и/или синтетични 
еластомери. Стоманени пръстени, текстил и при 
необходимост – допълнително подсилване осигуряват 
облекчаване на напрежението в тръбните системи 
поради топлинни и механични вибрации и/или движения. 
Каучуковите съединения осигуряват облекчаване на 
напреженията, причинени от термичното разширение и 
свиването на тръбопроводите. Движение винаги се 
среща в тръбопроводните системи, дължащи се на 
различни температури на околната среда, разликите в 
те м п е р ат ур ата  т р а н с п о рт и р а н и те  п р од у к т и . 
Каучуковите компенсатори абсорбират това движение и 
отстраняват опасността от огъване или разкуплиране, 
което е свързано с разходи стоп и за подмяна.
Компенсаторите са предназначени да абсорбират това 
движение и отстраняват опасността от огъване или 
издърпване с високи разходи за подмяна, които биха
се получили.

Приложение намират за решаване на проблеми свързани 
с вибрации, шум, удар, корозия, износване и намаляване 
на напрежения, чрез вграждане на гумени разширителни 
компенсатори в проектирани тръбни системи.

Описание

Дизайна включва една, самопочистваща се конволюция, 
което като го прави идеалният избор за шлам.

Характеристики на продукта

Изработка на нестандартни размери

Високо качество на материал и изработка

Абсорбиране на вибрации, шум и пиково натоварне / шоково /

Широк набор от материали за фланците

Намаляване на турбуленцията или задържане на материала
Компенсация при изместване на осите

-  Издръжливост на опън (Mpa) 11

-  Удължение при скъсване(%) ≥400
- Твърдост (Shore A) 60±5
-  Температура на крехкост (℃)  ≤-30

-  Промяна на маса (10% H2SO4*Стайна температура)%  ≤3

-  Промяна на маса (10% NaOH*Стайна температура)% ≤3
-  Стандартни диаметри : 250мм – 5000мм
-  Аксиално движение – от 30 до 70мм / в завивимост от размера / 
-  Радиално движение – от 25 до 40мм / в завивимост от размера /

Технически параметри: 

 Текстилни компенсатори

Текстилните компенсатори се монтират като гъвкави 
връзки в тръбопроводите за въздух и димни газове, 
за да поемат или компенсират топлинни разширения, 

Чрез комбиниране на различни материали
и взимайки под внимание топлинната, химическата 
и механичната устойчивост, нашите компесатори 
осигуряват оптималното решение както в 
техническо, така и в икономическо отношение. 
Приложение намират в конвенционалните 
елек троцентрали ,  работещи с  въглища, 
нефтената промишленост, химическата, минната

 

Основните материали са тъкани, каучуци, тефлон, 
керамична изолация и други, устойчиви на висока 
температура материали. Те могат да компенсират 
вибрациите на вентилатори, работата на 
въздуховодите и деформацията на тръбопровода.

Предимства на продукта:

- компенсира движенията в няколко посоки 
  едновременно

- с минимални реактивни сили
- изисква малко място за инсталиране
- лесно приспособим към съществуващи конструкции

- лесен за транспортиране

- минимално топлинна загуба поради добра изолация

Технически параметри: 

-  Дължина – според изискванията на клиента
-  Стандартна работна температура до ~ 260C*
-  Движения - индивидуално подбрани
- Подмяна на меката част без демонтаж
-  Предвидени за ниски налягания (mbar)
-  Възможност за противопожарен слой (DIN 4102)
-  Възможност за многослойна конструкция
-  Нестандартни форми и размери по чертеж
- UV защитен слой 

Серията високотемпературни компенсатори намират приложение в дипазона от ~260C до ~900C. 
Допълнителни изолационни слоеве са предвидени, в зависимост от преминаващите газове и техният характер.
Многослойната конструкция гарантира минимални топлинни загуби и лесно се 
адаптира към съществуващите конструкции.

индустрия и циментовите заводи.
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вибраци и отклонения.

Mетални компенсатори 

Mеталните компенсатори са проектирани да 
контролират вибрациите, намаляват шума, 
да облекчават стреса, предотвратяват шокови 
промени от  системата и да компенсират 

Приложения: тръбни връзки, вход/изход на 
помпи, компресори  и  други.

Способни са да абсорбират аксиални, странични и ъглови движения, докато работят под високо 
налягане и температури. Благодарение на специалната ни конструцкия, линзите са леки, 

- Осигурява работа при високи параметри, 
  като икономическо изгодно решение.

-  Хидравлични удари  
- Абсорбира разширяването на тръбопровода, 
  компенсира неправилното подравняване, 
  елиминира напреженията в тръбопровода.

- Прекратява скъпоструващия престой, причинен 
  от предаването на вибрации на тръбопровода

-  Дължина -  в зависимост от нуждите
-  Възможност за добавяне на вътрешни ръкави
- Висока работна температура

-  Стандартни по DIN / ASME
-  Нестандартни – спрямо чертеж или 
  изискванията на клиента

Технически параметри:

Каучукова гъвкава тръбна връзка

Гъвкавостта на материала  осигурява отлично 
уплътнение на тръби от почти всички видове: 
пластмаса, чугун, стомана, мед и други. 

 Предимства на предлаганите продукти

ꞏ Устойчиви на: изтичане, гниене и химикали, 
  ултравиолетови лъчи,

ꞏ Съответства на стандарт ASTM DIN JIS

ꞏ Свързва едни и същи или различни размери 
   и материали на тръби бързо и лесно

ꞏ Скобите от неръждаема стомана са устойчиви
  на корозия и устойчиви на ръжда

-  Якост на опън (Mpa) > 11(Mpa)-  Препоръчителна работна температура (℃ ) -10 до + 70 
-  Загуба на маса (10% H2SO4*Стайна температура)% ≤3

Технически параметри: 

неправилните движения в нея.

изработвани и в комбинация от текстилни материали.

вибрации и / или движения.

 огъване или разкуплиране.

Гъвкави съединители за тръби са връзки, изработени от 
естествен каучук или синтетични еластомери, стоманени 
пръстени и текстил, а при необходимост и металната 
армировка осигуряваща облекчаване на напрежението 
в тръбните системи, поради топлинни и механични 

 
Движение винаги се среща в тръбопроводните системи, 
дължащи се на различни температури на околната среда, 
разликите в температурата на транспортираните продукти 

Приложение намират при решаване на проблеми 
свързани с вибрации, шум, удар, корозия, износване и 
намаляване на напрежения, чрез вграждане на гумени 
разширителни компенсатори в проектирани тръбни 
системи.

-  Загуба на маса (10% NaOH*Стайна температура)% ≤3
-  Удължение при скъсване (%) ≥400

-  Твърдост (Shore A) 60±5
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Гумени компенсатори с една конволюция

Каучуковите компенсатори са гъвкави съединители, 
изработени от естествен каучук и/или синтетични 
еластомери. Стоманени пръстени, текстил и при 
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облекчаване на напрежението в тръбните системи 
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Приложение намират за решаване на проблеми свързани 
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Описание

Дизайна включва една, самопочистваща се конволюция, 
което като го прави идеалният избор за шлам.
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Намаляване на турбуленцията или задържане на материала
Компенсация при изместване на осите

-  Издръжливост на опън (Mpa) 11
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-  Радиално движение – от 25 до 40мм / в завивимост от размера /
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керамична изолация и други, устойчиви на висока 
температура материали. Те могат да компенсират 
вибрациите на вентилатори, работата на 
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вибраци и отклонения.

Mетални компенсатори 

Mеталните компенсатори са проектирани да 
контролират вибрациите, намаляват шума, 
да облекчават стреса, предотвратяват шокови 
промени от  системата и да компенсират 

Приложения: тръбни връзки, вход/изход на 
помпи, компресори  и  други.

Способни са да абсорбират аксиални, странични и ъглови движения, докато работят под високо 
налягане и температури. Благодарение на специалната ни конструцкия, линзите са леки, 

- Осигурява работа при високи параметри, 
  като икономическо изгодно решение.

-  Хидравлични удари  
- Абсорбира разширяването на тръбопровода, 
  компенсира неправилното подравняване, 
  елиминира напреженията в тръбопровода.

- Прекратява скъпоструващия престой, причинен 
  от предаването на вибрации на тръбопровода

-  Дължина -  в зависимост от нуждите
-  Възможност за добавяне на вътрешни ръкави
- Висока работна температура

-  Стандартни по DIN / ASME
-  Нестандартни – спрямо чертеж или 
  изискванията на клиента

Технически параметри:

Каучукова гъвкава тръбна връзка

Гъвкавостта на материала  осигурява отлично 
уплътнение на тръби от почти всички видове: 
пластмаса, чугун, стомана, мед и други. 

 Предимства на предлаганите продукти

ꞏ Устойчиви на: изтичане, гниене и химикали, 
  ултравиолетови лъчи,

ꞏ Съответства на стандарт ASTM DIN JIS

ꞏ Свързва едни и същи или различни размери 
   и материали на тръби бързо и лесно

ꞏ Скобите от неръждаема стомана са устойчиви
  на корозия и устойчиви на ръжда

-  Якост на опън (Mpa) > 11(Mpa)-  Препоръчителна работна температура (℃ ) -10 до + 70 
-  Загуба на маса (10% H2SO4*Стайна температура)% ≤3

Технически параметри: 

неправилните движения в нея.

изработвани и в комбинация от текстилни материали.

вибрации и / или движения.

 огъване или разкуплиране.

Гъвкави съединители за тръби са връзки, изработени от 
естествен каучук или синтетични еластомери, стоманени 
пръстени и текстил, а при необходимост и металната 
армировка осигуряваща облекчаване на напрежението 
в тръбните системи, поради топлинни и механични 

 
Движение винаги се среща в тръбопроводните системи, 
дължащи се на различни температури на околната среда, 
разликите в температурата на транспортираните продукти 

Приложение намират при решаване на проблеми 
свързани с вибрации, шум, удар, корозия, износване и 
намаляване на напрежения, чрез вграждане на гумени 
разширителни компенсатори в проектирани тръбни 
системи.

-  Загуба на маса (10% NaOH*Стайна температура)% ≤3
-  Удължение при скъсване (%) ≥400

-  Твърдост (Shore A) 60±5
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