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dla zapewnienia szczelności połączeń. Tweetop 
współpracuje z jednym z czołowych dostaw-
ców uszczelek o-ringowych z Niemiec, który 
bierze udział w procesie odpowiedniego dopa-
sowania uszczelki do zaprojektowanego profilu 
kształtki. Dzięki połączeniu doświadczeń obu 
firm powstają złączki o absolutnej szczelności 
poprawnie wykonanych połączeń zaprasowy-
wanych i skrętno-zaciskowych.

Nowości w koNstrukcji złączek

Prace nad kształtkami Tweetop, prowadzone 
są niemal cały czas. Ostatnia znacząca moder-
nizacja zaowocowała udoskonaleniem kształ-
tu obejmy plastikowej trzymającej pierścień ze 
stali nierdzewnej służący zaprasowaniu, co po-
zwoliło uzyskać większą jego stabilizację. Dodat-
kowo uszczelnienia typu o-ring pokryte zostały 
specjalną substancją poślizgową nowego typu, 
co w dużej mierze przeciwdziała możliwości ich 
uszkodzenia w trakcie montażu. Istotnym czyn-
nikiem poprawiającym szczelność połączeń jest 

jak powstają złączki tweetop?

Tak naprawdę wszystko zaczyna się od przygo-
towania projektu złączki w 3D, dostosowane-
go wymiarowo do tolerancji rur oraz specyfiki 
wykonywania połączeń za pomocą zaciska-
rek. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie  
i wykonanie formy kształtek, na bazie przeka-
zanych przez konstruktora rysunków, co jest 

początkiem długiej drogi do wyprodukowania 
złączki. Poza mosiężnym korpusem kształtka 
wyposażona jest w obejmy z tworzywa, stabi-
lizujące pierścienie ze stali nierdzewnej. Ich lo-
kalizacja i kształt muszą być dostosowane do 
profilu złączki oraz typu używanych narzędzi. 
Kolejną składową złączki są uszczelki, których 
kształt i zagłębienie w karbach złączki, a tak-
że skład chemiczny, mają ogromne znaczenie 

Rozgrzany do czerwoności materiał, huk spadającej prasy, 
syczenie sprężonego powietrza, wokół uwijający się w pośpiechu 
ludzie w ubraniach ochronnych. To nie film propagandowy  
z czasów pierwszej pięciolatki, tylko jeden z etapów produkcji 
kształtek mosiężnych do rur wielowarstwowych. 

TWEETOP – PrOdukcja W nOWEj hali

http://www.instalreporter.pl
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wydłużalność termiczna, brak pamięci kształ-
tu) i tworzywowych (elastyczność, niska chro-
powatość oraz straty ciepła, wysoka trwałość) 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad, 
od lat stanowią produkt flagowy firmy. Zakres 
zastosowań rur Tweetop-PERT to instalacje 
wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego 
i płaszczyznowego, ciepła technologicznego 
oraz wody lodowej;

•	rury	typu	PERT-EVOH-PERT,	wyposażone 
w barierę antydyfuzyjną z alkoholu etylowiny-
lowego (EVOH), dostępne w zakresie średnic 

12-32 mm. Ich zakres zastosowań jest zbieżny 
z opisanym dla rur PERT-Al-PERT, od których 
różnią się większą elastycznością oraz pamię-
cią kształtu, co sprawia, że dobrze nadają się 
do instalacji rozprowadzeń wody i ogrzewania  
w budynkach wielorodzinnych, a także do ogrze-
wań podłogowych wszelkiego typu, w tym do 
podgrzewania boisk. 

także lepsze zespolenie tworzywa z mosiężnym 
korpusem kształtki, co osiągnęliśmy poprzez 
zmodyfikowanie króćca złączki, w sposób gwa-
rantujący idealne wgniecenie ścianki rury z PERT  
w profil kształtki w trakcie zaprasowywania. Po-
mimo tych udoskonaleń złączki wciąż mają profil 
U, zatem w dalszym ciągu do ich łączenia mogą 
być używane dotychczas wykorzystywane na-
rzędzia. Surowcem pozostał mosiądz Cw617N, 
który jest materiałem odpornym na korozję, bez 
konieczności stosowania dodatkowych zabezpie-
czeń, jak chociażby niklu oraz spełnia wymagania 
higieniczne zawarte w dyrektywie 4MS Common 
Approach, obowiązujące w większości krajów UE. 

zakres produkcji rur tweetop
 
Również „na odcinku” rur, nastąpiło sporo in-
nowacyjnych zmian. Dzięki wybudowaniu no-
wej hali produkcyjnej, w drugiej połowie 2019  
i pierwszym kwartale bieżącego roku, Tweetop 
uruchomił dwie nowe linie do wytwarzania rur, 
dzięki czemu firma produkuje obecnie:

•	rury	wielowarstwowe	typu	PERT-AL-PERT	
(14-75 mm), przy wykorzystaniu trzech ciągów 
technologicznych. Nowością są tu własnej pro-
dukcji geometrie 50, 63 i 75 mm. Same prze-
wody, dzięki zaletom rur tradycyjnych (mała 

Tweetop	od	lat	konsekwentnie	udoskonala	zarówno	sam	produkt,	jak	i	wszystkie	czyn-
ności	związane	z	jego	obsługą	–	od	produkcji,	poprzez	magazyn	i	spedycje,	a	skończyw-
szy	na	obsłudze	klientów	w	terenie.	Wszelkie	wątpliwości	klientów	co	do	warunków	za-
stosowania	systemu,	rozstrzygane	są	przez	fachowców,	z	wieloletnim	doświadczeniem	
w	branży,	wspomaganych	przez	zakładowe	laboratorium,	gdzie	rury	i	kształtki	przecho-
dzą	wszelkie	testy	wymagane	przez	obowiązujące	normy.	Klienci	Tweetop	mogą	liczyć	
także	na	wsparcie	projektowe	m.in.	w	zakresie	obliczeń	hydraulicznych	ogrzewań	pod-
łogowych	i	ściennych,	dzięki	czemu	instalator	zamontuje	instalacje	tego	typu	na	pod-
stawie	profesjonalnych	rysunków	oraz	konkretnych	wyliczonych	nastaw	przepływów.	
Tweetop	zapewnia	również	ubezpieczenie	swoich	produktów	do	kwoty	4	mln	PLN	
we	współpracy	z	STU	Ergo-Hestia.	Polisa	ubezpieczeniowa	ma	indywidualny	numer	
oraz	informacje	o	beneficjencie	ewentualnego	odszkodowania	(inwestorze	zadania).	 
Warunkiem	uzyskania	polisy	jest	wykonywanie	robót	przez	firmę	przeszkoloną	przez	
Tweetop	Sp.	z	o.o.	oraz	okazanie	kopii	dokumentów	odbiorowych,	w	szczególności	pro-
tokołu	z	prawidłowo	przeprowadzonej	próby	ciśnieniowej.	

Tweetop Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin

tel. 91 488 47 71, 665 123 168
biuro@tweetop.pl
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Obejrzyj  Film przybliżający produkcję 
rur typu PerT-eVOH-PerT

http://www.instalreporter.pl
http://www.tweetop.pl/EVOH.mp4
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