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КАРТА ПРОДУКТУ 

ТЕРМОУСАДНІ МУФТИ 
 

Муфта Термогум для паливної промисловості – це 
термоусадна муфта з радіаційно зшитого матеріалу, яку 
використовують для відновлення захисного зовнішнього 
корпусу на з’єднаннях передізольованих труб та створення 
щільного з’єднання відрізків  передізольованих 
трубопроводів. 

Виготовляємо також муфти з радіаційно незшитого 
матеріалу. 

Властивості муфти: 

 Відповідно міцний вид матеріалу HDPE вибраний для виробництва  фірмою 

Термогум запевнює високу стійкість комплекту стику та довговічність теплової 

мережі; 

 Інноваційні, надійні, монтування яких не створює проблем, муфти 

виготовляються  згідно з ЕN – 253 і співпрацюють з усіма стандартними трубами-

оболонками виготовленими згідно з тією нормою; 

  Усі муфти пройшли тест у скрині з піском згідно з вимогами ЕN-489; 

 Технологічно запроектована сила прилягання до труби-оболонки та пам’ять 

форми радіаційно зшитого полiетилену утворює щільне та стійке з’єднання, 

відновлюючи захисний зовнішній корпус передізольованої труби;  

 Радіаційно зшитий матеріал запевнює високу механічну стійкість, а також 

стійкість до розірвання та стирання; 

 Еластичний матеріал та запатентований спосіб виготовлення гарантують 

стійкість муфти до напруження та зміни температури праці внаслідок зміни 

пересилаючих чинників; 

 На кінцях муфти (відрізок 100мм) знаходиться додатковий ізоляційний слой 

інноваційного клею, який надійно зцілює, склеює та ущільнює з’єднання 

муфти з захисним зовнішнім корпусом труби;  

 Кінцівки муфти мають форму вигнутої вгору дуги, що має корисний вплив на 

щільність муфти, так як зменшується вплив дії сил підчас її експлуатування у 

грунті; 
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 Форма муфти відповідає тяжким грунтовим умовам -  мінімалізує сили, які 

діють на муфту під землею; 

 Монтування муфти Термогум не вимагає використання затискних пластин на 

кінцях муфти, бо сама муфта запевнює щільність з’єднання, дякуючи 

технологічно запроектованій силі прилягання до труби-оболонки та пам’яті 

форми, міцному матеріалу і відповідній формі кінців муфти;  

              Постачаємо муфти без термоклею або з клеєм та бутилокаучуковою масою. 

У зістав муфти входить: 

 Одна пробка  (вихід повітря); 

 Дві пробки, які закривають комплект стику перед зварюванням; 

 Інструкція монтування муфти; 

 Версія з латою, яка додатково забезпечує місце зварки пробки з муфтою, може 

бути зміцнена скловатою; 

 Можливість постачання повноґо комплекту стику, влючаючи піну ПУР.   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва муфти з каталоґу 
Діаметр передізольованої 

труби-оболонки (мм) Радіаційнозшита 
муфта 

Радіаційно незшита муфта 

TMС-90 TM-90 90 

TMС-110 TM-110 110 

TMС-125 TM-125 125 

TMС-140 TM-140 140 

TMС-160 TM-160 160 

TMС-200 TM-200 200 

TMС-225 TM-225 225 

TMС-250 TM-250 250 

TMС-315 TM-315 315 

TMС-400 TM-400 400 
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Про якість термоклею свідчить перед усім його стійкість до відривання при збереженні 
еластичності зварного шву. Термогум опрацював інноваційний рецепт, який дозволяє 
отримати клей з властивостями винятково високої якості. 

 

                                  Якість радіаційно зшитих муфт Термоґум 

Якість радіаційно зшитих муфт Термоґум підтверджують досліди на передізольованих 
стиках з цією муфтою зґідно ПН-ЕН 489:2009. Нижче представлено результати дослідів 
з’єднання з використанням радіаційно зшитої муфти Термоґум. 

Умови проведення досліду: Вимоги згідно PN-
EN 489:2009 

Вступний 
підігрів перед 
дослідом 

Teмпература труби-носія,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Час підігріву, години 24 24 

Teст у скрині з 
піском 

Внутрішні розміри скрині з піском, м 1,8 x 1,0 x 1,8 Згідно пункту. 
5.1.1 

Якість піску Натуральний,висушений 
на повітрі пісок при 
фракційній 
характеристиці згідно 
норми 

Стандартна якість 
піску згідно пункту 

5.1.2 

Температура піску,    C 23,9 ÷ 24,1 23 ±2 

Вологість піску, % 0,01 Maкс 0,5 

Eфектиний натиск  грунту, kН/м
2 

(насип піску товщиною, м) 

~18 

1,00 ± 0,05 

18 

1 

Tемпература в середині труби-носія,    C 120 ± 2 120 ± 2 

Переміщення, мм 75,1 75 

Швидкість переміщення вперед, 
мм/мін. 

9,92 ÷ 10,1 10 

Швидкість переміщення назад, мм/мін. 49,9 50 

Кількість виконаних циклів переміщень 100 Miн 10 

Дослід на 
щільність 

Температура води,    C 22,5 ÷23,2 23 ±2 

Тиск води, Kпa 30 30 

Час досліду, години 96 Miн 24 

 



 TERMOGUM SP. Z O.O. 
 13 Majewskiego Street 
 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland 
 Tel. / Fax. (22) 722 34 81 
 E-mail: termogum@termogum.pl  
 

4 
 

Результати досліду: Вимоги згідно PN-EN 489:2009 

Візуальна оцінка стану 
зовнішньої поверхні після тесту у 

скрині з піском 

Не виявлено жодних змін - 

Візуальна оцінка розрізу після 
тесту на щільність 

Водощільна Водощільна 

 

  

 


