Закрите акціонерне товариство
“Броварський завод пластмас”
Броварський завод пластмас багато років займає провідні позиції серед найбільших підприємств
України в галузі переробки пластичних мас. Із дня свого заснування - 22 березня 1966 року - завод
постійно нарощує свій виробничий потенціал, динамічно розвивається, освоює нові прогресивні
технології переробки полімерних матеріалів у вироби, використовуючи обладнання провідних
австрійських, німецьких та вітчизняних виробників. Із 1966 по 1991 рік Броварський завод пластмас
носив статус державного підприємства “Броварський завод пластмас”, із 1992 по 1994 рік - орендного
підприємства “Броварський завод пластмас”, із 1995 року - закритого акціонерного товариства
“Броварський завод пластмас”. За 45 роки своєї діяльності завод освоїв технології виробництва
багатьох видів полімерної продукції, що відповідають рівню міжнародних стандартів. Серед них:
труби напірні зНПВХ і фасонні частини до них
для питного водопостачання;
обсадні труби з НПВХ для свердловин;
труби НПВХ для мереж каналізації, в т. ч. зливової;
труби для електропроводки гладкі із
непластифікованого полівінілхлориду;

труби поліетиленові для транспортування води
плівки поліетиленові та вироби з них;
технічні та господарчі товари,
виготовлені методом лиття підтиском.
труби НПВХ під клеєне з’єднання

ЗАТ “БЗП” - єдиний в Україні виробник труб напірних та
фасонних частин до них із непластифікованого полівінілхлориду
(НПВХ) для питного водопостачання.
Тісно співпрацюючи з галузевими НДІ, наше підприємство
проводить роботу по вдосконаленню технологічних процесів,
запроваджуючи екологічно безпечні способи виробництва.
Найважливішою рисою, що відрізняє продукцію ЗАТ “БЗП”, є
якість. Це підтверджує підвищений попит на продукцію заводу наприклад, труби НПВХ - протягом усього терміну її виробництва.
Труби для питного водопостачання виготовляються з
первинної сировини вищого ґатунку, що гарантує їх санітарну
безпеку. Продукція сертифікована: сертифікат відповідності
NUA1.012.0105749-06. Виробництво труб атестовано в
системі сертифікації «УкрСЕПРО»: атестат виробництва №
UA3.012.0387-09.
Уся продукція, що виробляється заводом, постійно
контролюється відповідними державними органами Держстандартом, санітарно-епідеміологічними службами.
На заводі є власна випробувальна лабораторія з
високопрофесійним персоналом. Лабораторія акредитована
Національним агентством^ акредитації України, відповідно до
вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Атестат акредитації № 2Т530 від 21.03.2008 р.
Наш завод - надійний та перспективний вітчизняний виробник.

Запрошуємо до взаємовигідної співпраці!
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Труби обсадні з НПВХ для
водозабірних свердловин
ТУ У В.2.5-25.2.-00203594-037:2009
Вперше в Україні ЗАТ «Броварський завод пластмас» освоїв виробництво труб для свердловин з матеріалу
НПВХ (непластифікованого полівінілхлориду). Сировинний матеріал підібраний завдяки найкращим
властивостям і самим високими фізико-механічними показниками НПВХ по відношенню до інших полімерів,
серед них він є одним з найкраще вивчених для якого процес старіння досліджений в реальних умовах, на
практиці. Результати досліджень показали, що характеристики матеріалу не змінюються на протязі 50 років!
Обсадні труби з НПВХ ЗАТ «Броварського заводу пластмас» розраховані та розроблені спеціально для потреб
будівництва свердловин оскільки відповідають високим показникам якості.
Труби з НПВХ використовують завдяки перевагам:
- високі гідравлічні показники;
- здатність сприймати ударні загрузки;
- міцність при розтягу;
- міцність по відношенню до зовнішнього тиску;
- стійкість проти корозії;
- допускається обробка всіма хімічними засобами для регенерації та дезинфекції;
- густина труби перевищує густину води;
- зручність та легкість монтажу;
- збільшення терміну експлуатації свердловини до 50 років.

Порівняльна
характеристика труб

Труби виготовляють діаметром від 110мм до 200 мм з розтрубом і
різьбою для з’єднання
Колір труби синій. Довжина труби від 4,0 до 5,0 м
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Допускається виготовлення труб іншої довжини за попереднім погодженням з замовником.
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Гумове ущільнююче
кільце

ЗАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС НПВХ 125x6,0 ПИТНА ТУ У

Конструктивна особливість труби полягає в наявності розтрубу (різьбове
розтрубне з’єднання). Це високоякісна з’єднувальна деталь обсадних
труб – гарантія від витікання артезіанських вод та просочування стічних
вод в експлуатаційно-фільтрову колону. Різьбове з’єднання не тільки
характеризується міцністю та повною герметичністю але й забезпечує
стійкість з’єднань трубопроводу по відношенню до навантаження що
викликані горизонтальними та вертикальними розтягуючими зусиллями.
Такі з’єднання повністю стійкі до зовнішнього та внутрішнього тиску.

Зовнішня різьба

Внутрішня різьба
Різьбове з’єднання труб

Креслення різьбового з’єднання

Тип різьби - спеціальна трапеціїдальна з кроком різьби 6 мм. Відповідає DI.N 4925 “Фільтруючи труби і
повностінні труби з непластифікованого полівінілхлорида“ (PVS-U) для бурових свердловин.
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Комплектуються труби гумовими ущільнюючими кільцями-прокладками, які встановлені в канавки. Ущільнюючі
кільця-прокладки виготовляються із марок гуми, що мають дозвіл Міністерства охорони здоровя України для
використання в системах господарсько-питного водопостачання та мають твердість за ГОСТ 263(55+ -5)
одиниць
Шора А.
Пакування забезпечує цілісність виробів і безпеку навантажувально-розвантажувальних робіт.
Труби сформовані в блок-пакети та скріплені поліпропіленовою стрічкою не менше ніж в двох місцях.
Труби, що призначені для експорту, пакують у відповідності до вимог договору ( контракту).
Труби відносяться до 3-го класу небезпеки
за ГОСТ 12.1.007. Труби не виділяють в
навколишнє середовище токсичних речовин
і не виявляють при безпосередньому контакті
шкідливого впливу на організм людини. Вони
не токсичні, вибухобезпечні.

Пакування труб
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Всі виготовлені труби проходять весь комплекс випробувань в лабораторії підприємства, яка акредитована
Національним Агенством з Акредитації України.
Труби об садні з непластифікованого полівініл хлориду для водозабірних свердловин допущені для питного
водопостачання Міністерством охорони здоровя України
№ 05.03.02-04/5361 від 02.02.2010р.
Кожна партія труб супроводжується паспортом якості.

Сертифікат

Гігієнічний висновок

5

Фільтруюча труба
Використання фільтруючих труб для водозабірних
свердловин дає можливість отримати максимальну
кількість води з мінімальними механічними
домішками при максимальному експлуатаційному
ресурсі.
Фільтруючі труби
являють
собою труби
НПВХ з різьбовим розтрубом та отворами з
поліпропіленовим покриттям.
Фільтруючі труби НПВХ
з поліпропіленовим
покриттям стійкі до агресивного середовища,
хімічно
стійкі,
мають
санітарно-гігієнічний
висновок.
Переваги при використанні фільтруючих труб:
- зручність, легкість та надійність монтажа
- відсутність центрів кристалізації,
- збільшення терміну експлуатації свердловини
без регенерації,
- стійкість до гідро- і пневматичних ударів
- гігіенічний сертифікат
- гарантія стабільної роботи свердловини на
протязі всього терміну експлуатації.
- низька ціна

Фільтруючі труби виготовляють відповідно діаметру труб обсадних з НПВХ для водозабірних
свердловин. Колір покриття – білий.
Довжина покриття стандартна - 4 м. Допускається виготовлення труб з довжиною покриття 3 м за
попередньою домовленностю замовника.

Асортимент фільтруючих труб
Товщина покриття, мм

7
7
8
9
10
10
12

125

50

Зовнішній діаметр труби
з покриттям, мм

124
127
141
158
180
185
224

Фільтруючий елемент
для бурових скважин на
каркасі (труба НПВХ)
Технічні характеристики
d діаметр труби зовнішній мм - 125
товщина фільтруючого шару мм - 7-8
діаметр по пористості мкм - 100
Сверлення
виконують
сверлом
діаметром 12-14 мм в шахматному
порядку 12 свердлень на діаметрі.Крок
сверлення - 50 мм.
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Комплектність.

Труби обсадні з НПВХ для водозабірних свердловин

Фільтруючи труби

Труби поліетиленові

Заглушка
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