SIA „TEHNISKO MATERIĀLU SAGĀDE”
– Jūsu privātā noliktava Rīgā!

VISA VEIDA KOMPENSATORI UN AKSESUĀRI

BLĪVĒJOŠĀS AUKLAS

FTOROPLASTS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

DAŽĀDA VEIDA PROFILI

ŠĻŪTENES UN SAVIENOJUMI

BLĪVĒJOŠIE MATERIĀLI UN BLĪVJU IZGATAVOŠANA

GUMIJA UN CITI ELASTOMĒRI

TERMOIZOLĒJOŠIE MATERIĀLI

TEHNISKĀS PLASTMASAS UN TĀS APSTRĀDE

Projektēšana,
Ražošana,
Apkalpošana!

Kompensatoru projektēšAnā tiek
izmantotas jaunākās programmatūras
versijas un iekārtas.

Silfonu kompensatori
Uzņēmums TMS piedāvā pilnu
pakalpojumu klāstu kompensatoru
piegādē Jūsu uzņēmumam no
projektēšanas līdz izgatavošanai.
Kompensators – tas ir izstrādājums, kas spēj izplesties un
saspiesties, lai kompensētu kustības, temperatūru svārstību
deformācijas un vibrācijas. Kompensē tādas cauruļvadu
svārstības, kā aksiālās, radiālās un leņķa nobīdes.
Darba vide: ūdens, tvaiks, gāze, naftas produkti, ķīmijas un cits.

Galvenā silfonu kompensatoru izmantošanas vieta
ir sistēmas ar šķidrumu, gāzi vai tvaiku, kur darba
spiediens var sasniegt pat 100 Bar un temperatūras
līdz 850°C.

Kompensators var būt aprīkots ar nepieciešamajiem
savienojumiem, termiskajiem apvalkiem, ārējo vai iekšējo
aizsardzību, siltuma izolācijām, kustības ierobežotājiem un
citiem specifiskiem papildus elementiem.

Atkarībā no Jūsu specifikācijām un vēlmēm, mēs projektējam
kompensatoru tieši Jums. Izmantojot īpašu programmatūru,
mēs īsā laikā varam aprēķināt visas galvenās funkcijas un
tehniskos parametrus.
Pat pirms izgatavošanas mēs jau iepriekš zinam gatavā
kompensatora svaru, garumu, maksimālo spiedienu, darba
ciklus un citus rādītājus. Ņemot vērā tehniskos datus, kuri ir
saņemti no klienta, produkts var būt izgatavots no viena slāņa
vai daudzslāņu materiāla.

Daļa no darbiem tiek veikti
uzstādīšanas vietā vai uzņēmuma
TMS darbnīcās.

Galvenais kompensatoru elements ir silfons, tā
ir elastīgā gofra, kura spēj izplesties un sarauties
garenvirzienā, šķērseniski vai leņķī, saglabājot
hermētiskumu.
Izmēri

No DN15 līdz DN4000

Darba temperatūra

No -273°С līdz +850°С

Darba spiediens bar

No 0,5 bar līdz 100 bar

Pastāv iespēja izgatavot kompnesatoru
ar speciālu izpildījumu pēc pieprasījuma
Ar teflona (PTFE) pārklājumu

Ar teflona (PTFE) pārklājumu
un vadotnēm

Ekonomiskais izpildījums

Ar specifiskiem galu
savienojumiem

Tādi produkti kā nerūsējošā
tērauda, gumijas, PTFE
kompensatori, nerūsējošā
tērauda šļūtenes,
kompozītmateriālu
šļūtenes un daudz ko citu,
piegādājam ar unikālo
izstrādājuma numuru.

Kā papildus sastāvdaļas
uzņēmums TMS piedāvā plašu
sortimentu ar cauruļvada
atbalsta rullīšiem. Šis
produkts ir īpaši izstrādāts
un izmantojās, lai garantētu
cauruļvada brīvu paplašināšanos
transportējot šķidrumus dažādās
temperatūrās.

Mēs palīdzēsim
Jums izdarīt
pareizo izvēli!
Gumijas kompensatori

Gumijas kompensatori cauruļvadiem
Galvenā gumijas kompensatoru izmantošanas vieta
ir cauruļvadu sistēmas ar šķidrumiem. Šķidruma
temperatūra var sasniegt +200°C, standarta izpildījumā
tie ir tikai līdz +100 /+110°C. Galvenais savienojuma
veids ar cauruļvadu ir atloki. Lai palielinātu
noturību pret ārējiem iedarbības faktoriem gumijas
kompensatori var būt iepakoti īpašā liesmu izturīgā
apvalkā.
Gumijas kompensatori ir izgatavoti no dažādu
elastomēru (gumijas) tipiem un tie ir stiprināti ar
tekstila kordiem. Attiecīgais materiāls (gumija) tiek
piemeklēts attiecīgi tās saskarsmes produktam.
Visbiežāk tie ir: EPDM gumija (skābju un sārmu
izturīga) vai NBR (Nitrila gumija eļļām un benzīniem).
EPDM gumijas kompensatorus izmanto ūdens vidē,
NBR - naftas produktu
vidē. Lai uzlabotu izturību
pret dažādām ķīmiskām
vidēm kompensatori var būt
pārklāti ar Teflonu (PTFE).
Drošības uzlabošanai,
gumijas kompensatori var
būt ar dažādu darba režīmu
un leņķa ierobežotājiem.
Izmēri

No DN15 līdz DN4000

Darba temperatūra

No -40°С līdz +200°С

Darba spiediens bar

No -0,9 bar līdz 40 bar

Pastāv iespēja izgatavot specifiskus
kompensatorus pēc pieprasījuma.

Gumijas kompensatora ieliktnis

Ar Teflona (PTFE) pārklājumu

Nerūsējošā tērauda
gofrētās šļūtenes
Nerūsējošā tērauda gofrētās šļūtenes izmanto, kā
alternatīvu klasiskajām gumijas, plastmasas vai
kompozītmateriālu šļūtenēm, kur tehnisko parametru
dēļ cits šļūteņu tips neder. Šī tipa šļūtenes nonāk
mūsu noliktavā ruļļos, kur vienā gabalā ir 100 m un
vairāk. Pēc pieprasījuma mēs sagriežam šļūtenes
Jums nepieciešamajos garumos un pievienojam
nepieciešamos savienojumus.

Diametrs

No 6 mm līdz 300 mm

Darba temperatūra

No -273°С līdz +650°С

Darba spiediens bar

No -0,9 bar līdz 200 bar

Vesela gabala garums

No 10 cm līdz 200 m

Aizsargpinumu daudzums

No 0 līdz 2 pinumiem

Iekšējā konstrukcija

Gofra

Izstrādājuma plusi

Elastīgums, augsts darba spiediens, plašs
temperatūras diapazons, 316L tērauda marka,
elektrovadītspēja, liela diametru izvēle, viegli
remontējams, mazs svars.

Izstrādājuma mīnusi

Iekšējā virsma gofrēta

Pastāv iespēja izgatavot kompeNsatoru
ar speciālu izpildījumu pēc pieprasījuma
Ar teflona pārklājumu

Ar cietiem ieliktņiem

Ar ārējo izolāciju

Ar aizsargu pret lūzumiem

Šļūtenes var tikt izgatavotas ar jebkāda tipa
savienojumiem, sākot ar piemetināmiem galiem,
klasiskajiem savienojumiem beidzot ar individuāla
atloka izgatavošanu pēc Jūsu izmēriem.
Ar alumīnija atlokiem

Vakuuma versija

Ar vadotnēm un ierobežotājiem

Visas saražotās šļūtenes vienmēr tiek testētas ar
hidraulisko metodi, kas ļauj noteiktu metinājuma
un hermetizācijas kvalitāti. Nerūsējošā tērauda
gofrētās šļūtenes vienmēr paliek elastīgas visos laika
apstākļos, nebaidās no atklātas liesmas, un sakarā ar
gofrēto struktūru kompensē hidrauliskos triecienus.
Šļūtenes iekšējais darba slānis ir izgatavots no
nerūsējošā tērauda 316L markas, kura ir piemērota
izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Ārējais slānis var būt
izgatavots ņemot vērā klienta vēlmes.
Piedāvājam arī šļūteņu pēcgarantijas remontU.

Speciālās versijas ar apsildes sistēmu

Teflona (PTFE) kompensatori
Teflona (PTFE) kompensatorus izmanto vietās, kur ir
nepieciešama ķīmiskā izturība vai izturība pret augstām
temperatūrām. Kompensēt termiskās izplešanās un vibrācijas.
Tos plaši izmanto ķīmijas, pārtikas un farmācijas rūpniecībā.
Darba temperatūra svārstās līdz +235°C. Izmēru diapazons ir no
DN25 līdz DN600. Sastāv no daudzslāņu silfona, kurš ir izgatavots
no PTFE (teflona) ar ārējiem gredzeniem, lai stabilizētu to darbību.
Stabilizējošie gredzeni ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda.

Viss, kas ir nepieciešams, lai iegūtu kvalitatīvu piedāvājumu no uzņēmuma “TMS” ir
jāaizpilda mūsu anketu, lejupielādējot to no mūsu mājas lapas vai sazinoties ar mūsu
menedžeriem. Paziņojiet mums svarīgākos parametrus un mūsu menedžeri palīdzēs Jums
izvēlēties labāko risinājumu Jūsu gadījumā.
Kompensatori izgatavoti no nerūsējošā tērauda, gumijas, teflona un gofrētās šļūtenes,
kurus piedāvā mūsu uzņēmums tiek ražoti Eiropas Savienībā un atbilst visām ES normām
un prasībām, par ko liecina sertifikāti un pārbaudes akti, kurus mēs pievienojam katram
izstrādājumam.

Sadarbojoties ar mūsu
uzņēmumu Jūs saņemsiet
tieši to, kas ir nepieciešams
Jūsu gadījumā. Viss tiek
projektēts izejot tieši no Jūsu
tehniskā uzdevuma, kas
garantē, ka viss pildīs savas
funkcijas un uzdevumus uz
visiem 100%.

PTFE
– Ftoroplasts
– Teflons
– Politetrafluoretilēns

Ftoroplasts cietā veidā,
ar un bez piedevām.
Ikdienā materiāls ir izplatīts tieši šādā veidā. Blīvējumi,
slīdēšanas elementi, uzgaļi, turētāji un daudz kas cits ir
izgatavots no PTFE. Izejmateriāls ir ciets un blīvs, to ir
viegli apstrādāt, izmantojot dažādas iekārtas. Rezultātā
seņemot universālas detaļas, kurām ir minimāls berzes
koeficients, augsta ķīmiskā pretestība, atļauts izmantot
saskarsmē ar pārtiku un tā tālāk. PTFE ir pieejams tīrā
veidā, vai ar dažādām piedevām, kā: grafītu, bronzu vai
stikla šķiedru, kas uzlabo šī materiāla jau tā lieliskās
īpašības.

Darba temperatūra

No -260°С līdz +260°С

iznīcināS

Kūst no sārmu metāliem, fluora
un hlora trifluorīda

Plēves izgatavotas
no PTFE – FUM lentas
Visbiežāk šī veida materiāls tiek izmantots vītņu
blīvēšanai plēves formā - FUM lentas.

Teflons

Šī veida blīvējums tiek izmantots jau vairāk nekā
30 gadus. Šajā laika periodā materiāls ir labi
sevi pierādījis visdažādākos darba apstākļos.
Tas ir pieejams spolēs pa 250, 500 un 750 gramu
iepakojumos ar platums 20, 40 un 60 mm.

- plastikāts ar retām fizikālām un ķīmiskajām
īpašībām, plaši izmanto inženierzinātnēs un ikdienas
dzīvē. Materiālam ir augsta siltuma un salizturība,
lielisks izolācijas materiāls. PTFE materiālam ir zems
berzes koeficients, tas neuzsūc sevī ne ūdeni ne
taukus, kā arī vairums organisko šķīdinātāju.
Ar savu ķīmisko izturību pārspēj visus zināmos
sintētiskos materiālus un cēlmetālus. Ftoroplasts ir
izturīgs pret sārmiem, skābēm un pat slāpekļskābes
un sālsskābes maisījumiem. Arī šis materiāls ir ar
zemāko berzes koeficientu.
Šo īpašību kombinācija padara materiālu pieprasītu
visās nozarēs. Mūsdienās materiāls ir pieejams
dažādos veidos, atkarībā no klienta prasībām.

Pēc iepakojuma atvēršanas šī tipa FUM lentas
var uzglabāt līdz 10 gadiem, nezaudējot to
īpašības.

Putu PTFE - mīksts
(blīvēšanas lentas, loksnes)
Šī veida materiāls ir plaši izmantojams blīvēšanā. Materiāls
tiek ražots divos izstrādājuma veidos - pašlīmējošās
lentas un blīvējošās loksnes. Lentas ir viegli uzstādāmas
uz virsmas, jo viena no pusēm ir pārklāta ar līmes slāni,
lentas var griezt ar vienkāršu nazi. Šis materiāls ir ļoti
izdevīgs, kad runa iet par liela diametra savienojumiem vai
nestandartas formas blīvēm. Tas viegli iespiežās jebkurā
nelīdzenā virsmā un pie pareizas montāžas izmantojās bez
atlikumiem, nodrošinot hermētiskumu savienojumu pat
uz deformētām virsmām. Putu PTFE jeb ePTFE ir daudz
mīkstāks nekā cietā veida ftoroplasts, neskatoties uz to
putu PTFE iztur lielu darba spiedienu, ir pārtikas sertifikāts,
piemērots emaljētiem atlokiem.

Stikla šķiedras audums
ar PTFE pārklājumu
Stikla šķiedras audums ar PTFE
pārklājumu var kalpot kā izolācijas
materiāls. Stikla šķiedras audums tiek
izmantota tikai kā bāzes slānis, darba
virsma šeit ir ftoroplats. Materiāla otrā
puse var būt pārklāt ar līmes slāni,
kura ir uz akrila vai silikona bāzes, kas
atvieglo tās uzstādīšanu. Visas PTFE
materiāla īpašības ir saglabātas un
līdz ar to materiālam ir visplašākais
pielietojums.

Šļūtenes un caurules
no PTFE
Šos izstrādājumus izmanto kā caurules,
kas transportē agresīvas ķīmiskās vielas
vai darbā ar augstām temperatūrām.
Cauruļu un šļūteņu uzlabošanai tajās
var būt tekstila vai nerūsējošā tērauda
kords, virsma var būt gluda vai gofrēta
lai sasniegtu maksimālo locīšanās
rādiusu. Pieejamie izmēri no 0,5 mm līdz
200 mm.

Mūsu uzņēmumam ir liela pieredze ftoroplasta piegādē un apstrādē. Pēc Jūsu rasējuma un tehniskā
projekta, mēs veicam jebkuras sarežģītības darbus, nodrošinot labāko cenu piedāvājumu!
Pilnu plastmasu piedāvājumu, skatīt 12-13 lpp

Šļūtenes
atkarībā no Jūsu prasībām,
mūsu speciālisti palīdzēs
atrast atbilstošu variantu!

Nerūsējošā tērauda
gofrētās šļūtenes
Nerūsējošā tērauda gofrētās šļūtenes izmanto pie ļoti augstām vai ļoti
zemām temperatūrām, neskatoties uz to šļūtenes paliek elastīgas pateicoties
iekšējai gofrētai virsmai. Liels šļūtenes pluss ir tās vieglais svars un plašais
savienojumu sortiments. Gofra ir izgatavota no nerūsējošā tērauda 316 L
markas, to plaši izmanto arī ķīmijas sfērā. Šļūtene ir pieejama bez nerūsējošā
tērauda aizsargpinuma ar vienu vai divām pinuma kārtām. Standarta izmēru
diapazons ir no DN6 līdz DN300. Darba temperatūra ir no -270°C līdz +550°C.

Gumijas šļūtenes
Pirmkārt gumijas šļūtenes iedalās divās grupās: spiediena un
sūkšanas. Atkarībā no transportējamā produkta ir pieejamas
dažāda tipa šļūtenes, kas galvenokārt iedalās: ūdens un tvaiks,
eļļas un benzīni, pārtikas, ķīmiskās vai abrazīvu izturīgās šļūtenes.
Gumijas šļūteņu darba temperatūra ir no -40°C līdz +250°C.
Standarta izmēru diapazons ir no DN3 līdz DN300

Plastmasas šļūtenes

Kompozītmateriālu šļūtenes

PTFE šļūtenes

Tās ir ļoti vieglas un elastīgas šļūtenes ar īpašu daudzslāņu konstrukciju.
Atkarībā no plēvju materiāliem (polipropilēna, poliamīda, ECTFE, poliestera,
stikla šķiedras vai aramīda šķiedras) un spirāles (cinkota tērauda, nerūsējošā
tērauda, alumīnija) šļūtenes ir pielietojamas ķīmiskās vielas (ieskaitot
agresīvs), naftas, šķidrās gāzes, koncentrēta alkohola sūknēšanai un
padošanai. Visbiežāk šī tipa šļūtenes tiek izmantotas degvielas uzpildes auto
un dzelzceļa cisternām, kā arī jūras transportam. Šļūtenes tiek piegādātas
gatavā veidā, pārbaudītas ar spiediena metodi.

Šī tipa šļūtenes izmanto ķīmiski
agresīvās vidēs. Šļūtenes ir ar vai
bez armējuma. Standarta izmēru
diapazons no DN5 līdz DN50.
Darba temperatūra ir no -70°C līdz
+260°C. PTFE šļūtenēm jebkura tipa
savienojumus appresē ar mehānisku
iekārtu.

Savienojumi un aksesuāri

Speciāla izpildījuma
šļūtenes.

Plašs izejmateriālu sortiments ļauj izgatavot šļūtenes dažādiem
darba apstākļiem. Šo šļūteņu tips ir viens no vislētākajiem un
universālākajiem risinājumiem ikdienā. Šļūtenes ir paredzētas
izmantošanai šķidrumu, abrazīvo materiālu, gaisa, skaidu un
putekļu transportēšanai. Šī tipa šļūtenes var būt armētas ar
tērauda vai PVC spirāli. Standarta izmēru diapazons ir no DN4 līdz
DN615. Darba temperatūra ir no -40°C līdz +150°C.

Plakanās šļūtenes

Lai šļūtenes varētu uzsākt lietot, komplektā vienmēr
izmanto dažāda veida un standarta savienojumus.

Plakanās šļūtenes ir paredzētas tikai darbā ar spiedienu. Šis
šļūteņu tips ir viskompaktākais un universālākais ikdienas darbā.
Šļūtenes galvenais pluss ir tās kompaktā uzglabāšana ruļļos
plakanā veidā. Dažādos izpildījumos šļūtenes ir paredzētas
tehniskiem šķīdumiem, ūdenim, eļļām-benzīniem vai vieglām
ķīmijām. Standarta izmēru diapazons ir no DN19 līdz DN400.

Visām iepriekš nosauktajām šļūtenēm ir pieejami
dažāda tipa savienojumi. Šos savienojumus šļūtenē vēl ir
jānostiprina, ar čaulām, pusgredzeniem vai savilcējiem.

Darba temperatūra ir no -30°C līdz +80°C.

1000 C°
800 C°
600 C°

Tekstila šļūtenes
Tekstila šļūtenes izmanto specifiskās vietās, kurās cita tipa
šļūtenes ātri iziet no ierindas vai nevar sasniegt nepieciešamos
rādītājus kā piemēram elastību un minimālā saliekšanās rādiusu.
Dažādos šļūteņu izpildījumos konstrukcijā var būt izmantoti arī
kompozītmateriāli, stiklašķiedra vai alumīnijs. Standarta izmēru
diapazons ir no DN38 līdz DN1000. Darba temperatūra ir no -60°C
līdz +450°C.
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ŠĻŪTEŅU VEIDI

Sarežģīta un specifiska izpildījuma
šļūtenes, kuras izmanto stiprām
ķīmijām, īpaši augstām temperatūrām,
paaugstinātiem spiedieniem vai pēc
individuālas konfigurācijas. Mēs
piedāvājam jau gatavus risinājumus,
kur šļūtenes ir komplektētas ar
nepieciešamajiem savienojumiem,
aizsargapvalkiem vai antistatisku
izpildījumu.

Blīvauklas no
karbonizētas šķiedras

Šo blīvauklu šķiedras ir īpaši izkārtotas kombinācijā ar dažādām
hermetizācijas piedevām. Auklas ir ļoti elastīgas un tām piemīt paaugstināta
darba temperatūra, zems berzes koeficients un augsta ķīmiskā izturība.
Aukla ir paredzēta izmantošanai centrbēdzes un virzuļu sūkņos var izmantot
praktiski visās darba vidēs: ar karsto un auksto ūdeni, notekūdeņiem,
spirtiem, šķīdinātājiem, kodīgām un ķīmiskām vielām, gāzi un citur).
3,5

Mīksts un viegli
izmantojams
blīvējumam. Laba
nodilumizturība.

Blīvējums augstam
tvaika spiedienam
vārstos, īpaši attiecībā
uz spēkstacijām un
rūpnieciskām iekārtām.
Mēs paturam tiesības mainīt specifikācijas jebkurā laikā. © Autortiesības ar TMS 2015.

Pielikums
(Tikai profesionāliem lietotājiem,
prēkš uzņēmumiem un
tehnologiem.)

It is self-lubricant stuff,
no wear of shaft, high
thermal resistance. High
speed dynamic seals of
water and pure media.
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spole 2 / 5 / 25 kg

1,2
4x4 līdz 25x25 mm

1,4

3,6
1,8

4,6

6,6

11

18

PUR 200

1,4-1,6

-

2-12

150

150

2

100

spole 2 / 5 / 25 kg

1,4

2

4,2

4,6

6,6

10,5

17

GRF 260

1,45 - 1,7

-

0-14

300

200

3

400

15

20

260

-100

ePTFE
ar smērēm

BOL 210

3x3 līdz 40x40 mm

1,4

Kvadrāts 25x25mm [m]

2

4,2

4,8

6,8

10,4

18

HTR 650

1,4 - 1,6

50

0-14

100

400

2

60

25

20

260

-200

ePTFE +
grafīta
piejaukums

GRF 260

spole 2 / 5 / 25 kg

2

5,6

8

12

21

IGP 600

1,1 - 1,3

40

0-14

200

320

1

30

10

10

600

-100

Grafīts ar
tērauda sietu

HTR 650

Izmēru klāsts

4,2

Kvadrāts 14x14mm [m]
Kvadrāts 20x20mm [m]

5,6

8

12

21

GRP 420

1,1 - 1,3

-

0-14

300

100

2

60

10

20

600

-100

Grafīts ar
niķeļa
stiepli

IGP 600

Standarta iepakojums

8
5,6

Kvadrāts 12x12mm [m]

12

Kvadrāts 8x8mm [m]
Kvadrāts 10x10mm [m]

21

GRA 450

Konvertācija cik m ir 1 kg
Kvadrāts 6x6mm [m]

1,1 - 1,3

Vidējais blīvums [g/cm3]

Ķīmiskā izturība [pH]
Minimālā cietība [HRC]

600
0-14

Koeficients pV [bar*m/s]

200

1

Lineārais virzuļu ātrums [m/s]
Spiediens armatūrā [bar]

30

Gaitas/virzuļa spiediens [bar]

20

30

40
40

Spiediens rotācijā [bar]
Rotācijas lineārais ātrums [m/s]

280

450

-200

-200

Grafīts
ar PTFE
Minimāla temperatūra [°C]

Grafīts ar
piejaukumiem

GRP 420

Maksimālā temperatūra [°C]

Blīvējumu materiāli:

Vairāk informācijas:
www.supplier.lv

External appearance
type of braid
kind of impregnation

GRA 450

1,3

2,1

4,2

5,8

7,5

12

22

COR 230

1,4 - 1,7

-

1-13

150

40

2

40

10

20

260

-40

ePTFE ar
serdeni

COR 230

1,12

1,8

3,5

4,6

6,6

10

18

ZG 320

1,4 - 1,6

50

3-12

400

200

6

200

20

30

260

-100

Aramīds +
grafītu un
ePTFE

ZG 320

spole 2 / 5 / 25 kg

6x6 līdz 30x30 mm

1,12

1,8

3,5

4,6

6,6

10

18

XG 340

1,4 - 1,6

50

3-12

400

200

4

600

20

30

260

-100

Aramīds +
grafītu un
ePTFE

XG 340

Balts materiāls lietošanai Augstas izturības materiāls, laba nodilumizturība.
pārtikas, farmāci-jas un
Piemērots rotācijas,
ķīmijas rūpniecībā. Ir FDA
virzuļa sūkņiem un
un ES 10/2011 sertifikāts
vārstiem.
saskarsmei ar pārtiku.

spole 2 / 5 / 25 kg

4x4 līdz 30x30 mm

1,15

1,8

3,6

4,8

6,8

11

18

BOL 210

1,4 - 1,65

-

0-14

150

150

3

400

15

20

260

-260

100% tīrs
ePTFE

PUR 200

Hibrīdie blīvējumi

1,2

1,9

3,8

5

7

10,5

19

AP 300

1,3 - 1,5

60

3-12

400

200

6

300

20

30

280

-100

Aramīds ar
PTFE pastu

AP 300

Oglekļa un karbonazētas šķiedras

1,2

1,9

3,9

5,3

7,5

12

20

XR 640

1,2 - 1,4

40

0-14

500

320

3

200

30

30

600

-200

Grafīts ar
karbona
stūriem

Karbon
XR 640

spole 2 / 5 / 25 kg
Stiprs grafīta oglekļa
šķiedru materiāls.

Tīrs un augstas
izturības blīvējums:
pārtikas, farmācijas,
celulozes un papīra
rūpniecībā.

6x6 līdz 25x25 mm

1,1

1,7

3,4

4,6

6,7

10

17

HR 660

1,4 - 1,6

50

0-14

400

320

2

200

20

30

600

-200

98% tīrs
karbons

Karbon
HR 660

1,15

1,8

3,5

4,8

6,9

11

18

KP 270

1,3 - 1,5

-

2-13

300

100

3

100

15

25

260

-40

Karbona
šķiedra ar
PTFE

Karbon
KP 270

Īpaša oglekļa šķiedras
blīvējums.
Ekonomisks blīvējums, lai
izmantotu ar nelieliem
abrazīviem materiāliem.

spole 2 / 5 / 25 kg

6x6 līdz 25x25 mm

1,15

1,8

3,5

4,8

6,9

11

18

KA 400

1,3 - 1,5

-

2-13

200

100

4

300

15

25

400

-40

Karbona
šķiedra ar
grafītu

Karbon
KA 400

Melna un viegla šķiedra ar lielisku mehānisko
izturību un labu siltuma vadītspēju. Turklāt
ogleklim ir laba ķīmiskā izturība.

spole 2 / 5 / 25 kg

6x6 līdz 25x25 mm

1,2

1,9

3,9

5,3

7,5

11

20

XP 310

1,4 - 1,6

60

3-12

300

200

3

600

10

30

260

-100

Aramīda
stūri +
ePTFE

XP 310

Aramīda šķiedrām ir raksturīga dzeltena krāsa.
Augsta izturība pret berzi un laba siltuma
pretestība.

Grafīta blīvauklas

Blīvējumu tips:

Vispārīgais apraksts par
pamatmateriāliem

PTFE (ftoroplasts, politetrafluoretilēns) vai savādāk teflons – ir ideāli
piemērots materiāls blīvēšanai. Tam ir laba termiskā izturība līdz +280°C,
augsta ķīmiskā izturība un zems berzes koeficients, kas ļauj izmantot šī
materiāla blīvauklas gan sūkņos, gan noslēgarmatūrās. Grafīta piedeva
uzlabo šī materiāla tehniskos rādītājus, kā piemēram darba temperatūru.
Ņemot vērā specifiskās PTFE materiāla
īpašības, kā piemēram izcilu ķīmisko
izturību, zemu berzes koeficientu,
bet blīvauklu veidā specifiskos darba
apstākļos šī aukla mēdz būt pārāk mīksta.
Lai uzlabotu šos rādītājus pastāv dažāda
veida kombinētās jeb hibrīdās blīvauklas.
Šīm blīvauklām visos stūros ir iepītas citu
materiālu šķiedras, kā piemēram aramīds,
kurš ļauj šīm auklām būt noturīgākām.
PTFE blīvējumi

Hibrīdās blīvauklas

PTFE ir īpašs balts plastikāts ar labāko ķīmisko un
termisko pretestību. Šim materiālam ir ļoti zems
berzes koeficients.

Grafīta materiālus raksturo augsta ķīmiskā pretestība pret gandrīz
visām ķīmiskajām vielām, izņemot spēcīgus oksidētāju, kā arī laba
siltumvadītspēja un zemu berzes koeficientu.

Grafīta blīvējumi

Tāpēc ir pieņemts, ka paplašināta grafīta materiāli var tikt izmantoti gaisa
temperatūrā, kas nepārsniedz +450°C vai atsevišķās vietās, kā piemēram
vārsti līdz +600°C.

Melns, metāla spīdīgs materiāls ar augstu ķīmisko
un termisko izturību un izcilu vadītspēju. Labas
pašeļļošanās īpašības.

Grafīts - ir viens no labākajiem blīvēšanas materiāliem. Tā temperatūras
noturība ir no - 200°C līdz +2000°C. Termiskā pretestība šim materiālam
samazinās saskaroties ar gaisu, tvaika vai citiem oksidētājiem.

Blīvējumu grupas

PTFE blīvauklas

Blīvējumu tehnisko parametru tabula

Blīvējošās auklas ar
apaļu un kvadrātveida
šķērsgriezumu!

Blīvējošie materiāli
un gatavie
risinājumi
Tehniskā gumija
ruļļos un loksnēs.

Ftoroplasts, teflons jeb PTFE.

Darba temperatūra no -50°C līdz +230°C. Darba spiediens līdz
20 bar. Biezums no 0.5 mm līdz 100 mm.
Pieejams ar vienu vai vairākiem tekstila korda slāņiem, gatavos
izstrādājumos, kā auklas, profili, blīves, manžetes, blīvgredzeni
un citi. Gumijas tipi : SBR, NBR, EPDM, NR, CR, HNBR, CSM,
MVQ, Viton/ FPM/ FKM un citi.
Izstrādājumi, kuri ir izgatavoti no šī materiāla, ir
vispopulārākais blīvējumu veids. Sakarā ar standarta gumijas
tehniskajiem parametriem un to vieglo apstrādi, šis materiāls
un tā gala produkti ir vieni no vislētākajiem.

Grīdas gumijas paklāji
«Monēta» un «līnija»

Gumija ruļļos

Darba temperatūra no -200°C līdz +260°C. Darba spiediens
līdz 200 bar. Biezums no 0.1 mm līdz 100 mm. Pieejams ar
papildus grafīta, stikla šķiedras, bronzas, oglekļa vai citiem
piemaisījumiem. Materiālam ir pārtikas sertifikāts.
Gandrīz neatkarīgi no temperatūras teflonam ir zems berzes
koeficients, tas ir hidrofobs un inerts materiāls. PTFE
dielektriskās īpašības nemainās līdz +200°C, un ķīmiskās
īpašības līdz +300°C.

Silikona gumija ruļļos.

ParAnīti.

Darba temperatūra no -60°C līdz +280°C. Darba spiediens
līdz 20 bar. Biezums no 0.5 mm līdz 100 mm. Ir pieejama
dažādās krāsās un formās, kā piemēram loksnēs, auklās,
profilos vai gatavos izstrādājumos. Materiālam ir pārtikas
sertifikāts.

Darba temperatūra no -50°C līdz +450°C. Darba
spiediens līdz 200 bar. Biezums no 0,5 mm līdz 6 mm.
Materiāls ir pieejams ar armējumu, kas paaugstina tā
tehniskos parametrus.

Silikona gumijas īpašības ir daudz labākas nekā
“parastajām” kaučuka plāksnēm. Papildus augstu
temperatūru noturībai, materiālam ir labi tehniskie rādītāji
ļoti zemā temperatūrā. Silikons ir izturīgs pret jūras
sāļajiem ūdeņiem (ieskaitot vārošu), sāls šķīdumiem,
spirtiem, fenoliem, minerāleļļām, skābēm, sārmiem un
ūdeņraža peroksīda. Materiālam ir dielektriskas īpašības.
Plašāka informācija par šī materiāla veidiem un
izstrādājumiem skatieties 10-11 lpp

Armētais grafīts.
Darba temperatūra no -200°C līdz +750°C. Darba
spiediens līdz 300 bar. Biezums no 0,1 mm līdz 6,0
mm. Pieejams ar nerūsējošā tērauda, auduma vai
stikla šķiedras armējumu.

Ftoroplasts loksnēs ar piedevām:
grafīts, bronza, stikla šķiedra,
ogleklis, un citiem
Porainā silikona gumija

Putotais ftoroplasts loksnēs
Dielektriskā gumija

Pārtikas gumija

Blīvējošās loksnes
ar armējumu

Paranīta blīvējošās loksnes

Silikona gumija

Vairāk informācijas par šo materiālu varat atrast mūsu
kataloga 12-13 lpp.

Ftoroplasts loksnēs

Paranītu izmanto, kā blīvējošo materiālu dažādu
savienojumu hermētiskai noslēgšanai. Darba vide var
būt sākot no aukstā ūdens beidzot ar dažādu agresīvo
vai ķīmisko vielu sastāviem, ar augstām temperatūrām
un lielu spiedienu. Materiālam ir daudz dažādu veidu un
pielietojuma nozīmes, kā piemēram: ūdens un tvaiks,
eļļas-benzīna, ķīmiski noturīgs, īpaši elastīgs ar vai
bez armējuma.

Lokšņu blīvējošais materiāls no elastīga grafīta,
armēts ar perforētu nerūsējošā tērauda 0,1 mm biezu
loksni. Materiāls ir paredzēts, lai blīvētu atlokus ar
augstu temperatūru un lielu spiedienu. Materiālam ir
laba ķīmiskā izturība.

Vermikulīts.

Pašlīmējošās blīvēšanas lentas
no putotā ftoroplasta
Silikona izstrādājumi

FUM lenta vītņu blīvēšanai

Darba temperatūra no -273°C līdz +1000°C. Darba
spiediens līdz 200 bar. Lokšņu biezums no 0,8 mm līdz
5 mm. Loksnes var būt armētas ar tērauda starplikām.
Materiāli, kuri ir izgatavoti ar šīm tehnoloģijām,
dažādos apstākļu spēj darboties temperatūrā līdz
+3000°C. Vairāk informācijas par šiem materiāliem
varat uzzināt pie mūsu speciālistiem.

1000 C°

Gumija ar kordiem

900 C°
800 C°
700 C°
600 C°
500 C°
400 C°

Uzņēmums TMS labprāt piedāvās Jums piemērotāko materiālu
loksnēs, ruļļos vai gatavā produkcijā. Mums ir liela pieredze
visu šo materiālu apstrādē. Piedāvājam izgatavot jau gatavus
izstrādājumus izmantojot mūsu speciālās apstrādes iekārtas.

300 C°
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Gumija –

Silikona gumija
- mākslīgās
izcelsmes materiāls,
salīdzinājumā ar gumiju
piemīt labāki tehniskie
rādītāji un ir daudz
elastīgāks.

elastīgs materiāls, kurš ir izgatavots
no vulkanizēta kaučuka.

Īsais nosaukums

Darba temperatūra

Pilns nosaukums

NR

-50° / +90° C

Dabiskais kaučuks

CR

-25° / +125° C

Neoprēna gumija

SBR

-30° / +70° C

Vispārēja pielietojuma gumija

NBR

-30° / +100° C

Eļļas un benzīna izturīga

EPDM

-40° / +100° C

Skābes un sārmu izturīga gumija

HNBR

-40° / +150° C

Termiski izturīga (NBR ar uzlabotām īpašībām)

CSM

-35° / +125° C

Ķīmiski izturīga gumija / Hipalona gumija

FPM/ FKM

-20° / +250° C

Viton

MVQ

-60° / +200° C

Silikons

Gumija ir materiāls, kurš
bieži tiek izmantots
ikdienā.
Parasti tas ir pieejams ruļļos vai
loksnēs. Materiāls var saturēt
vienu vai vairākas auduma
(kordu) kārtas. Gumijas virsma
var būt gluda vai ar dažādiem
zīmējumiem, kā piemēram: rieva
“līnijas” vai aplīši “monētu”.

Porainā gumija – plaši
tiek izmantota ražošanā,
kā mīkstais blīvēšanas
elements.
Plaši izmanto kā hermētisku blīvējumu, akustikas un siltuma izolējošo
materiālu, labi kompensē triecienus
un vibrācijas. Īpašības: ļoti viegls, jo
tam ir zems blīvums un noslēgtās
poras ir pildītas ar gaisu.

Silikonam jeb MVQ gumijai ir
vairākas unikālas īpašības, kuras
nav citiem plaši pazīstamiem
materiāliem. Tieši tāpēc silikonu
izmanto tik dažādās jomās.

Īpašās gumijas –
tie ir elastomēri,
kuri iegūti ķīmiskā veidā.
Apvienojot dažādas ķīmiskās vielas
ar kaučuku, tika iegūtas speciālas
gumijas, kā piemēram Viton® (FPM)
un Hypalon® (CSM).
Šīs gumijas ir ļoti izturīgas
pret ķīmiskajām vielām un
temperatūrām, saglabājot savu
elastību un izturību.

Silikonu izgatavo monolītā
vai porainā veidā, materiāli ir
pieejams ruļļos, loksnēs un
gatavā produkcijā. Izejmateriāls
ir caurspīdīgs, bet pastāv daudz
dažādu krāsu variantu. Gandrīz visos
gadījumos ir piemērojams pārtikas
rūpniecībā.
Gatavie izstrādājumi, kuri ir
izgatavoti no šiem materiāliem Jūs
varat atrast 4.- 5. lapaspusē.

Materiāli ir tik pat viegli
apstrādājami, bet tiem ir lielākas
izmaksas. Pieejama ruļļos, loksnēs
un gatavā produkcijā.

” Kaučuks kombinācijā ar
dažādām piedevām kļūst izturīgs
pret: eļļām un benzīniem, skābēm
un sārmiem, un abrazīviem
materiāliem. Iespējams izmantot
saskarsmē ar pārtiku, augstu
temperatūru un kļūst noturīgs
pret citiem faktoriem.
Gumijas materiāli ir viegli
apstrādājami un tiem ir zema
cena.
Īsais apzīmējums tehniskajām
gumijas plāksnēm ir: SBR, NBR,
HNBR, EPDM, CR, NR, CSM, FKM,
FPM, MVQ.

ĶĪmiskĀs pretestĪbas tabulas ir pieejamAS mŪsu mĀjas lapĀ!
Uzņēmums TMS piedāvā iegādāties augstāk minētos materiālus un apstrādāt tos pie mums. Piedāvājam izgatavot pēc Jūsu
rasējuma vai parauga jau gatavus izstrādājumus uz mūsu iekārtām, kas ļaus Jums ieekonomēt naudu, laiku un nervus.
Gatavie izstrādājumi, kuri ir izgatavoti no šiem materiāliem Jūs varat atrast 4.- 5. lapaspusē.

Presformas un vagonu apakšējās
noliešanas iekārtu manžetes.

Gumijas profili
Dažādu formu blīvējošie izstrādājumi.

Vagonu apakšējās noliešanas iekārtās izmanto gumijas vai Vitona
manžetes. Mūsu noliktavā ir pieejamas presformas ar kuru
palīdzību izgatavojam dažāda sastāva blīvējumus un manžetes.
Izgatavojam šos blīvējumus arī ar Jūsu personīgajām presformām
vai izgatavojam tās pēc pieprasījuma. Tā pat pieņemam pārstrādei,
pilnveidošanai un izgatavošanai Jums nepieciešamās presformas.

Gumijas profili
Dažādu materiālu profili tiek izmantoti vietās, kur ir nepieciešama
hermētiska blīvēšana. Materiāla izvēle ir atkarīga no tādiem faktoriem,
kā atrašanās vieta, temperatūra un vielas ar kurām tā saskarsies. Profilu
forma un izmēri ir ļoti individuāli, jo izgatavošana notiek pēc rasējuma
vai parauga. Standarta gumiju tipi, kā piemēram: SBR, NBR, EPDM, NR.
Darba temperatūra no -30°C līdz +120°C.

Ar tērauda vai tekstila kordu
Profili var būt gan tīri monolīti vai ar dažādām ielikām, kā piemēram
neilona kords vai tērauda armējums.
Armētie profili ir cietāki un stingrāki, kas ir ļoti svarīgi noteiktās
montāžas vietās, lai profili labāk turētos.

Vitons

Silikona profili

Vitona profilus izmanto specifiskās vietās, kur ir ķīmiskas
vielas vai paaugstināta darba temperatūra.

Silikona profiliem ir plašākas pielietojuma iespējas,
salīdzinot ar gumiju. Materiāls ir daudz elastīgāks nekā
gumija un ir pieejama liela krāsu gamma. Laba ķīmiskā
izturība. Darba temperatūra ir no -60°C līdz +260°C.

Bieži šo materiālu lielās cenas dēļ aizvieto ar silikonu.
Darba temperatūra ir no -40°C līdz +200°C.

Kombinēti
Kombinētie profili sastāv no divām, vai vairākām dažādu materiālu vai
cietības daļām.
Profils var sastāvēt no monolītās gumijas kopā ar poraino
gumiju, plastmasu, tēraudu, silikona daļām vai izgatavoties citās
kombinācijās.

TERMOIZOLĒJOŠIE
MATERIĀLI NO
KERAMISKAJĀM UN
KOMPOZĪTU ŠĶIEDRĀM
LENTAS MT 1000

PAPĪRS UN KARTONS T 12

Keramisko šķiedru lentas dažādā biezumā un platumā līdz 150 mm. Šīm
lentām ir vairāki ražošanas varianti, piemēram lentas var būt pašlīmējošas,
ar atstarojoša materiāla pārklājumu, pastiprinātas ar šķiedru vai stiepli no
kvarca vai nerūsējošā tērauda. Pieejams arī auklās ar apaļu un kvadrātveida
šķērsgriezumu. Darba temperatūra līdz +1000°C. Pēc pieprasījuma var tikt
piegādāts melnā krāsā.

Mīksts un elastīgs materiāls ar labu mehānisko izturību, blīvums 200 kg/m³.
Tas tiek ražots ruļļos dažādā biezumā, sākot no 0,5 mm.

LENTAS 550 TL
Pītas un mīkstas stiklašķiedru lentas. Šīs lentas sākas ar platumu no 20
mm līdz 150 mm, un to pielietojums ir ļoti plašs. Šīs lentas var būt papildus
ar alumīnija folijas vai silikona pārklājumu. Ir pieejama pašlīmējošās lentas
versija, kur viena puse ir pārklāta ar līmi. Pieejams arī auklās ar apaļu un
kvadrātveida šķērsgriezumu.

STIKLA ŠĶIEDRAS AUDUMS
Audums izgatavots no E tipa stikla šķiedrām. Vienlaikus šis materiāls
apvieno sevī labu izolāciju un izturību, kas ļauj tam būt ekonomiskam
un universālam. Audums var tikt izmantots, kā izolācijas materiāls,
aizsargmateriāls vai pastiprināt kompozītu un laminātu īpašības.

AUDUMS 500 AL
Stikla audums, pārklāts ar alumīnija folijas kārtu biezumā no 1 mm līdz 3
mm. Audums nodrošina labas izolācijas īpašības, pateicoties īpašai aušanas
metodei un atstarojošā materiāla, kurš spēj atstarot UV – virs 85%.

AUKLA GR 600
Apaļas formas auklas ir pītas no stiklašķiedrām ar grafīta piejaukumu.
Auklas no ārpuses ir aizsargātas ar plānu nerūsējošā tērauda pinumu. Šīs
auklas ir paredzēts izmantot dinamiskā darba režīmā, kā piemēram bieža
noblīvēto durvju vai lūku atvēršāna un aizvēršāna. Šādos režīmos parastās
termoizturīgās auklas var ātri sadrupt vai noplakt.

AUDUMS MT 1000
Keramiskās šķiedras audums ar platumu 2 m un biezumu 5 mm. Standarta
audums ir pastiprināts sākot ar stikla un kvarca šķiedrām beidzot ar stiepli,
kura ir izgatavota no ugunsizturīga tērauda vai niķeļa sakausējuma, lai
izmantotu pie temperatūrām virs +1000°C.
Pie augstām temperatūrām audums saglabā savu elastību, mīkstumu un
stiepes izturību.

Piemērots lai izgatavotu starplikas, blīves, filtrus un membrānas.

APVALKI 550 SIL
Apvalks ir izgatavots no stiklašķiedras, kura no ārpuses ir pārklāta ar
silikona elastomēru. Šis materiāls tiek izmantots šļūteņu un elektrisko
kabeļu izolācijai no temperatūras vai tvaika strūklas.
Piemērots tērauda rūpnīcās. Ir versija bez silikona pārklājuma.

SILIKĀTA UGUNSDROŠĀS
PLĀKSNES T 980
Viegls izolācijas materiāls ar mikroporainu struktūru, izgatavots uz kalcija
silikāta bāzes. Pievienojot dažādus piejaukumus šīs plāksnes darba
temperatūra ir diapazonā no -200°C līdz +1000°C.
Izolācijas materiāls ir viegli apstrādājams un uzstādāms, tas ir drošs
veselībai, kas ļauj to plašo izmantošanu dažādās nozarē un vispārējā
būvniecība.

KERAMISKĀ Vate
Mīksts un viegls izolējošs materiāls ar blīvumu no 90 līdz 130 kg/m³.
Materiāls tiek ražots ruļļos dažādā biezumā no 10 mm līdz 50 mm. To ir
viegli uzstādīt, izmantojot keramiskās līmes un speciālus dībeļus.

KERAMISKIE MODUĻI 1200 L
Siltumizolācijas moduļi ar gatavu uzstādīšanas sistēmu un blīvumu
150 kg/m³. Šis materiāls ir paredzēts, lai izveidotu izolāciju ar lielu biezumu.
Viegla un droša uzstādīšana. Uzstāda izmantojot īpašus karstumizturīgus
tērauda enkurus.

AUKLA G 560
Apaļas formas blīvauklas ir izgatavotas no stikla šķiedrām ar augstu
elastību. Pateicoties tam šī tipa auklas ir ar daudz zemāku blīvumu, kas
ļauj labāk noblīvēt savienojuma vietas. Šī tipa blīvauklas izmantošana ļauj
paaugstināt efektivitāti par vairāk nekā 50%, salīdzinot ar cita veida auklām.

Polikarbonāts (PC)

Plastmasas

Darba temperatūra:
-75°C/ +100°C,
īslaicīgi +120°C
Blīvums g/mm3: 0,15

Polietilēntereftalāts
(PET)
Polietilēns (PE)
Darba temperatūra:
-250°C/ +100°C,
īslaicīgi +130°C
Blīvums g/mm3: 0,96

Poliacetāls (POM)
Poliacetāls
Darba temperatūra:
-50°C/ +110°C,
īslaicīgi +140°C
Blīvums g/mm3: 1,43

Polipropilēns (PP)
Darba temperatūra:
0°C/ +90°C,
īslaicīgi +100°C
Blīvums g/mm3: 0,92

Poliuretāns (PU)
Darba temperatūra:
-35°C/ +80°C,
īslaicīgi +140°C
Blīvums g/mm3: 1,43

Īpašības: Triecienizturīgs, pat pie zemām temperatūrām, tiek izmantots
saskarsmē ar pārtiku, nodilumizturīgs. Materiāls nav līmējams.
Ķīmiskā izturība: Lieliska izturība pret skābēm, sārmiem, sāļiem.

Īpašības: Ciets, triecienizturīgs, nodilumizturīgs, viegli apstrādājams.
Ķīmiskā izturība: Izturīgs pret eļļām, sāļiem, sārmiem un citām ķīmiskām
vielām, izņemot dažas skābes.

Īpašības: Lieliska izturība pret koroziju, triecienizturīgs, labs dielektrisks
materiāls, viegli metināms, aizsargāts pret UV starojumu, piemīt labs
spīdums.
Ķīmiskā izturība: Izturīgs pret skābēm, sārmiem.

Īpašības: Elastīgs, triecienizturīgs, izturīgs pret berzi, ļoti viegli
apstrādājams.
Ķīmiskā izturība: Izturīgs pret eļļām, sāļiem, sārmiem un citām ķīmiskām
vielām, izņemot dažas skābes.

POLIVINILDENFLUORĪDS
(PVDF)

Īpašības: Ciets, ilglaicīgs, izturīgs pret tvaikiem un atmosfēras iedarbību.
Var termoformēt un viegli metināt. Lieliskas elektroizolācijas īpašības.

Darba temperatūra:
-20°C/ +160°C,
īslaicīgi +170°C
Blīvums g/mm3: 1,78

Ķīmiskā izturība: Ļoti laba ķīmiskā izturība, pat pie augstām
temperatūrām.

Organiskais stikls
(PMMA )

Īpašības: Labas fiziskās, mehāniskās un elektriskās izolācijas
īpašības,atmosfēras izturīgs. Gaismas caurlaidība līdz 92%. To var
apstrādāt mehāniski, metināti un līmēt.

Darba temperatūra:
-40°C/ +80°C
Blīvums g/mm3: 1,19

Ķīmiskā izturība: Izturīgs pret atšķaidītām skābēm, sārmiem, ūdeni,
spirtu, smērvielām un minerāleļļām.

Darba temperatūra:
-20°C/ +115°C,
īslaicīgi +170°C
Blīvums g/mm3: 1,38

Īpašības: Visaugstākā triecienizturība no caurspīdīgiem tehniskajiem
materiāliem (250 reizes izturīgāks nekā stikls), augstas pakāpes caurspīdība,
izturīgs pret vides ietekmi, viegli apstrādājams.

Īpašības: Izmēru stabilitāte, ciets, izturīgs pret berzi, iztur spiedienu, zems
termiskās izplešanās koeficients, labas dielektriskās īpašības, viegli
apstrādājams.
Ķīmiskā izturība: Izturīgs pret smērvielām, degvielu, acetonu, skābēm ar
zemu koncentrāciju, ūdenim līdz +40˚C.

POLIVINILHLORĪDS (PVC) /

Īpašības: Augstas izturības materiāls, ciets. Var līmēt, krāsot, lakot, kā
arī viegli metinās un apstrādājās uz dažādām iekārtām. Ir pašdziestošas
īpašības un izmantojams, kā labs dielektrisks materiāls.

FLUOROPLASTS (PTFE ) /

Īpašības: Fiziski un bioloģiski nekaitīgs, mehāniskās īpašības nemainās pat
temperatūras svārstību laikā, lieliskas dielektriskās īpašības.

Polikarbonāts
Darba temperatūra:
-15°C/ +60°C		
Blīvums g/mm3: 1,47

teflons, politetrafluoretilēns
Darba temperatūra:
-200°C/ +260°C,
īslaicīgi +315°C
Blīvums g/mm3: 2,3

Ķīmiskā izturība: Teflonam ir augsta ķīmiskā izturība.

Akrilanitril-butadi
enstirols (ABS)

Īpašības: Gluda spīdīga virsma. Papildus pieejami materiāla veidi: ar
pazeminātu, paaugstinātu spīdumu vai matēts. Augsta izmēru stabilitāte.

Darba temperatūra:
+80°C,
īslaicīgi +105°C
Blīvums g/mm3: 0,15

Ķīmiskā izturība: izturīgs pret sārmiem, augsta izturība pret skābju
šķīdumiem, neorganiskajiem sāļiem. Izturīgs pret taukiem, smērvielām,
benzīnu un ogļūdeņražiem.

tekstolīts

Īpašības: Tekstolīta īpašības ir atkarīgas no auduma veida. Labas
mehāniskās un elektroizolācijas īpašības. Ciets, brūnas krāsas materiāls.
Viegli apstrādājams.

Darba temperatūra:
-40°C/ +105°C
Blīvums g/mm3: 1,35

stikla tekstolīts
Darba temperatūra:
-65°C/ +155°C
Blīvums g/mm3: 1,9

Īpašības: Ļoti ciets, korozijas izturīgs, izturīgs pret mainīgām slodzēm,
lieliskas elektriskās izolācijas īpašības, grūti apstrādājams.
Ķīmiskā izturība: Izturīga pret lielāko daļu ķīmisko vielu.

HIDROABRAZĪVĀ GRIEŠANA

Plastmasas

PLASTIKĀTA GRIEŠANA
Plastikāta griešana ir papildus pakalpojums, ko
kompānija “TMS ” piedāvā saviem klientiem. Ir ļoti grūti
iedomāties jebkuru ražošanu bez šī lokšņu apstrādes
veida. Mūsu noliktāvā ir plastikāta griešanas darba galdi,
kas ļauj zāģēt plastikāta loksnes biezumā līdz 200 mm,
kā arī lentzāģis stieņu un cauruļu griešanai diametrā līdz
500 mm. Pastāvīgiem klientiem materiālu griešana ir
bezmaksas pakalpojums.

Šis ir apstrādes veids, kur griešanas
instrumenta vietā tiek izmantota augsta
spiediena ūdens strūkla, vai maisījums
no ūdens strūklas un abrazīva materiāla.
Šāda veida process dabā saucās par
ūdens eroziju. Izmantojot ūdensstrūklas
hidroabrazīvo griešanas iekārtu,
process ir ātrs un tiek kontrolēts ar
datorprogrammu, tādējādi nodrošinot
detaļu izgatavošanu ar precīziem
izmēriem.

Izolējošie / dielektriskie
savienojumi
Šī griešanas metode tiek izmantota Pirmais izolējošo atloku komplekts satur starplikas,
arī, ja materiāls ir jūtīgs pret augstām
skrūvju caurules un paplāksnes, kuras nodala katru
temperatūrām un citas apstrādes metodes
savienojuma daļu vienu no otras. Otrs dielektriskā
to var deformēt.
savienojuma veids ir neilona vai PTFE starp atloku
Plašas materiālu apstrādes iespējas ar
hidroabrazīvo griešanas metodi ļauj to
izmantot gandrīz katrā nozarē. Ar ūdens
strūklas griešanas metodi, var griezt
jebkuru cietu materiālu, kā piemēram
akmeni, flīzes, stiklu, metālu, gumiju,
poliuretānu un plastmasas.

ieliktnis.

CAM/CAD Aksesuāri
Visiem augstāk
nosauktajiem savienojumiem ir
PROJEKTĒŠANA

paredzētas dažādu materiālu blīves, aizsargvāciņi,
Mēs piedāvājam pilnu un unikālu
rokturi un ķēdītes.
CAM/CAD risinājumu, no parauga
skenēšanas un 3D projektēšanas līdz
modeļa izgatavošanai CAM sistēmā uz
darba galdiem ar CNC vadību un 3D
printeriem.

FRĒZĒŠANA UN VIRPOŠANA
Mēs varam piedāvāt saviem klientiem augstas kvalitātes
frēzēšanas un virpošanas pakalpojumus, ko mēs nodrošinam ar
īpaši precīzu ražošanas iekārtu palīdzību.
Izpildam sekojošo materiālu frēzēšanas un virpošanas darbus:
tērauds, nerūsējošais tērauds, varš, misiņš, bronza, alumīnijs,
titāns, kaprolons, ftoroplasts un citi sakausējumi, polimēri un
plastikāti.

Savilcēji / pusgredzeni /
KVALITĀTES KONTROLE appresēšana

Frēzēšanas iekārtu trīs asu funkcionēšanas sistēma ļauj veikt
trīsdimensiju materiālu apstrādi – gravēšanu, frēzēšanu utt. Ir
iespējams apstrādāt gan lokšņveida materiālu gan ražot figūrveida
izstrādājumus.

Sākumā
procesā
klientu vienojamies
Visi mērījumu
savienojumi,
kuri irarparedzēti
ievietošanaipar
dažādās
katra produkta izmēriem
unirpieļaujamajām
novirzēm
no
šļūtenēs
savi stiprināšanas
paņēmieni.
dotajiem izmēriem. Tehnologs projektē katru produktu
Savienojumus komplektā ar šļūteni mēs varam
stingri saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem un klienta
nostiprināt ar savilcējiem, apspiest ar pusgredzeniem
vēlmēm.
vai appresēt ar čaulu.
Sagatavju sagatavošanu un apstrādi veic tehnologs:
tiek pārbaudīts, vai sagataves atbilst rasējumiem. Ja
tiek atklātas neatbilstības notiek atkārtota tehnologa
pārbaude un ja nepieciešams tiek veiktas sagatavju
korekcijas.

Veicot pasūtījumu, klientam tikai ir jāprecizē vēlamais materiāls
un jāatsūta mums izstrādājuma rasējums, zīmējums vai skice
pēc kuriem mūsu inženieri varēs uzrakstīt kontroles koordinātu
sistēmas programmu.

LĀZERA GRIEŠANA UN GRAVĒŠANA
Šodien plastmasas lāzergriešana ir moderns veids, kā samazināt
dažādu materiālu atgriezumus, kas tiek izmantoti reklāmas stendu
izgatavošanā. Šī tehnoloģija paver neierobežotas iespējas produktu
ražošanā vissarežģītākās formas, tostarp ekskluzīvu dizainu.

Lāzera griešana tiek veikta ar augstu precizitāti, minimāliem
atgriezumiem un griešanas līnijas biezumu.

Mērījumu kontroles sistēma izslēdz pat minimālu
gatavās produkcijas izmēru neatbilstības iespējas, kā
arī garantē ar klientu saskaņoto tehnisko un funkcionālo
īpašību atbilstību.

Lāzera griešana un gravēšana nodrošina augstu precizitāti sarežģītu
detaļu izgatavošanā jebkurā daudzumā.
Plastmasu lāzera griešana un gravēšana plaši tiek izmantota
dekoratīvo elementu ražošanā, maketēšanā, izkārtnēs, suvenīros un
citos izstrādājumos.

Jūsu ērtībai mēs sagatavojām īsu tehniskās informācijas apkopojumu: dažādu materiālu ķīmiskās izturības tabulas, darba
temperatūras, spiediens, apstrādāšanas metodes un citus parametrus.

SIA „TEHNISKO MATERIĀLU SAGĀDE”
– Jūsu privātā noliktava Rīgā!

SIA “Tehnisko Materiālu Sagāde"
Baltā iela 7, Rīga, LV-1055
Tel.: +371 66018118
Fakss: +371 66018119
Reģ. Nr.: 50103379531
www.supplier.lv
oﬃce@supplier.lv

Jūsu ērtībai, mēs esam izveidojuši
interesantu un noderīgu tehnisko
informāciju. Dažādu materiālu ķīmiskā
izturība, darba temperatūra, spiediens,
apstrādes metodes un citu.

