Przemys³

Typowe zastosowania
£opaty wirnika silników turbinowych,
elementy podwozia lotniczego, si³owniki,
klapy, bariery termiczne

Lotniczy i kosmonautyczny

Wytwarzanie mocy

Przemys³ samochodowy

£opatki turbin,dysze i ³opaty, wylot
wentylatora
Elementy skrzyni biegów, cylindry silników,
krzywki wa³ków rozrz¹du

Transport i przemys³ ciê¿ki

Walce hydrauliczne, t³oki, elementy sterów
statków

Przemys³ drukarski i papierniczy

Rolki nak³adaj¹ce farbê, walce drukarskie,
czopy i powierzchnie robocze cylindrów
drukuj¹cych

Przemys³ petrochemiczny

Elementy pomp, gniazda zaworów, zawory
kólkowe, walce hydrauliczne, przenoœniki
œrubowe, tuleje ochronne wa³ów

Przemys³ hutniczy i szklany
Przemys³ metalowy

Maszyny w³ókiennicze

Przemys³ ogólny

Towary konsumpcyjne
Elementy ozdobne

Trzpienie wzorników, t³oczyska
Walce i prowadnice, rolki do drutów, no¿e do
blachy
Prowadnice nici, rolki karbikuj¹ce, rolki,
bêbny prowadz¹ce i napinaj¹ce nici
Korpusy pomp, wirniki i wa³ki, ekstrudery
tworzyw sztucznych, krzywki popychaczy,
pierœcienie cierne, prowadnice ³o¿a, t³ocznie
prasy, czêœci maszyn
Patelnie, sprzêt gospodarstwa domowego,
no¿e, ³y¿ki
Pomniki, puchary, balustrady
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Centrum utwardzania
i metalizacji powierzchni

Metalizacja natryskowa: HVOF, p³omieniowa, drutem, plasmowa.
G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ HVOF-Technika jest metalizacja natryskowa czêœci nowych, jak równie¿
regeneracja czêœci zu¿ytych. W zale¿noœci od danego detalu do obróbki, od tego w jakim œrodowisku
pracuje, z czego jest zrobiony czy te¿ z jakimi elementami wspó³pracuje, dobieramy zarówno sam¹
pow³okê jak i technologiê jej natrysku cieplnego. Specjalnoœci¹ nasz¹ jest natryskiwanie metod¹
HVOF twardych pow³ok na bazie wêglików oraz pow³ok ceramicznych.

Typowe nurniki homogenizatorów:

Pow³oki jakie mo¿emy zaproponowaæ to miêdzy innymi:
* aluminium, stopy aluminium (AlSi)
* miedŸ i stopy miedzi (CuAl, CuSn, CuPB-Sn)
* stopy niklu i kobaltu
* stale chromowe i chromowo-niklowe
* stopy przetapialne (NiCrBSi)
* molibden (Mo, MoO2, Mo-Mo2C)
* wêgliki i cermetale (WC-Co, WC-CoCr, WC-Ni, WC-Cr3C2-NiCr)

APV-Gaulin

Alfa-Laval
Tetra Pak

Na indywidualne zamówienia projektujemy oraz
wykonujemy urz¹dzenia dla przemys³u
mleczarskiego.
Tulejki wirówek

Gea-Niro Soavi

Pierœcienie uszczelnieñ

Prowadnica nurnika

Korzyœci wynikaj¹ce z metalizacji natryskowej s¹ nie do przecenienia:
* wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ danych elementów co za tym idzie rzadsze przestoje maszyn ze wzglêdu
na wymianê owych elementów
* ochrona przed zu¿yciem œciernym
* ochrona antykorozyjna
* zwiêkszenie lub zmniejszenie wspó³czynnika tarcia
* obni¿enie kosztów w³asnych firmy

Gea-Niro Soavi

W swojej ofercie posiadamy równie¿ us³ugi regeneracji zaworów zwrotnych oraz homogenizuj¹cych.
U¿ywamy do tego materia³u który charakteryzuje siê bardzo wysok¹ twardoœci¹ do 60 HRC, wykazuje
du¿¹ odpornoœæ na œcieranie oraz wysokie temperatury.

Spomasz-Be³¿yce

Zawór zwrotny

Zawór homogenizuj¹cy

Pompa frezera

