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POZYCJONERY, CENTROWNIKI
I GAS-STOPERY SPAWALNICZE DO RUR

Aby umo˝liwiç precyzyjne i jakoÊciowe spawanie doczo∏owe rur, po∏àczeƒ rury z ko∏nierzami,
kolankami, fittingami, pierÊcieniami itd. konieczne jest spe∏nienie wielu warunków. Podstawowymi czynnikami warunkujàcymi osiàgni´cie
dobrych wyników sà: dok∏adne pozycjonowanie
spawanych elementów, zapewnienie w∏aÊciwej ochrony gazowej, kontroli ciÊnienia gazu formujàcego graƒ oraz poziomu zawartoÊci tlenu resztkowego jako czynnika odpowiedzialnego za
przebarwienia w strefie wp∏ywu ciep∏a. Firma nasza oferuje
sprz´t do zastosowania we wszystkich technologiach spawania
bioràc pod uwag´ wszystkie te czynniki. Stosowanie sprz´tu
z naszej oferty zabezpiecza przed wszelkimi problemami mogàcymi wynikaç
z bagatelizowania któregokolwiek z nich. Specjalnie dla naszych wymagajàcych
klientów oferujemy szerokà gam´ klamer, pozycjonerów oraz centrowników.
Wszystkie te akcesoria sà nieodzowne wsz´dzie, tam gdzie zale˝y nam na uzyskaniu wysokiej jakoÊci spoin i to niezale˝nie czy spawamy MMA (elektrodà otulonà), MIG/MAG czy te˝ TIG. W naszej ofercie ka˝dy znajdzie odpowiedni sprz´t
niezale˝nie od tego czy spawa r´cznie, czy te˝ automatycznie. Przy spawaniu
TIG cz´sto wyst´puje koniecznoÊç stosowania gazu formujàcego graƒ. Jest to
szczególnie istotne przy spawaniu stali wysokostopowych, nierdzewnych, typu
duplex, tytanu, stopów specjalnych np. typu inconel, itd. We wszystkich tych
przypadkach oferujemy wiele sposobów unikni´cia mogàcych pojawiç si´ problemów. Specjalny osprz´t PGE, tzw. gas-stopery, umo˝liwia ograniczenie przestrzeni wewnàtrz
rury koniecznej do wype∏nienia drogim gazem
formujàcym. Specjalna konstrukcja sprz´tu PGE
umo˝liwia sta∏e podawanie gazu podczas spawania, a wspó∏pracujàce z gas-stoperami mierniki lub kontrolery stanu gazu umo˝liwiajà precyzyjne okreÊlenia zawartoÊci tlenu i w∏aÊciwego
ciÊnienia gazu, umo˝liwiajà tak˝e bie˝àcy pomiar temperatury i wilgotnoÊci. Stosujàc ten
sprz´t nasz klient uniknie jakiejkolwiek przypadkowoÊci parametrów w strefie z∏àcza, a w∏aÊnie
brak powtarzalnoÊci warunków
spawania jest najwi´kszym wrogiem jakoÊci spoin.
Wszystkie rodzaje prezentowanego sprz´tu mogà byç modyfikowane na ˝yczenie klienta.

POZYCJONERY ZEWN¢TRZNE
•
•
•
•
•
•

Klamry trójpunktowe na zakres Êrednic od 1 do 14 cali
Pozycjonery ∏aƒcuchowe na zakres od 5 do 60 cali
Pozycjonery ∏aƒcuchowe z zaciskiem hydraulicznym
Stosowane do po∏àczeƒ rura-rura, rura-kolanko, rura-ko∏nierz
Ogromna ∏atwoÊç obs∏ugi nawet na du˝ych Êrednicach
Bardzo du˝a trwa∏oÊç i ma∏a masa

CENTROWNIKI WEWN¢TRZNE
•
•
•
•
•
•

Zakres Êrednic wewn´trznych od 0,5 do 60 cali
Rozpr´˝ane Êrubowo lub hydraulicznie
Stosowane do rur, kolanek i ko∏nierzy w dowolnej konfiguracji
Stosowane do rur o dowolnych d∏ugoÊciach
Mogà byç wyposa˝one w podk∏adki formujàce graƒ
Mogà posiadaç dysze do podawania gazu formujàcego

GAS-STOPERY DO GAZU FORMUJÑCEGO
•
•
•
•
•
•

Gwarantowana pewna i sta∏a os∏ona gazowa
Ogromna oszcz´dnoÊç gazu formujàcego
Elastyczne dyski uszczelniajàce w zakresach od 1 do 35 cali
Istnieje mo˝liwoÊç wykonania wersji specjalnych
Opcjonalne dyski odporne na wysokà temperatur´ (700°C)
Stosowane do po∏àczeƒ rura-rura, rura-kolanko, rura-ko∏nierz

SPRZ¢T POMIAROWO-KONTROLNY
•
•
•
•
•
•

Mierniki zawartoÊci tlenu w gazie os∏onowym
Pomiary z dok∏adnoÊcià do 1ppm (0,0001%)
Wersje stacjonarne, przenoÊne i kieszonkowe
Przystosowane do sta∏ej wspó∏pracy z osprz´tem PGE
Kontrolery sterujàce przep∏ywem i ciÊnieniem gazu
Pomiar temperatury i wilgotnoÊci w strefie z∏àcza

AKCESORIA
•
•
•
•
•

Poziomnice do ustalania ko∏nierzy
Znaczniki kàtowe do rur i kolanek
G∏owice centrujàce - znaczniki
Rozpuszczalne tamy gazowe
Opaski uszczelniajàce z∏àcze

