РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

НИКОМ 65 ЕООД е българска фирма производител на посочените по долу
резервни части,услуги и ремонти.
Дейността на фирмата се основава на многогодишния отговорен опит на
нейните специалисти.
Работещите във фирмата са с висока квалификация и голямо желание за
ползотворна работа, което е гаранция за достигане на високи цели.
Основните направления на работата ни са добре познати на
контрагентите ни и обхващат ;
1. Собсвено производство и услуги
Механични уплътнения за помпи и компресори
НИКОМ 65 ЕООД е водеща българска фирма в производството им.
Разполагаме със голям брой конструкции. Работим по подробен каталог, показан
на нашата електронна страница www.nikom65.com , където в раздел „Галерия”
също може да намерите богат снимков материал от дейността ни .
Работи се и по специални заявки на клиентите.
Нашите уплътнения работят в много широк диапазон от температури, налягания
и скорости, а така също и в различни работни флуиди - абразивни, силно кисели или
основни и т.н.
С тази своя продукция обслужваме практически всички фирми в страната.
Това са АЕЦ Козлодуй, Лукойил Нефтохим Бургас, AЕS Гълъбово , Брикел ,
ТЕЦ Марица Изток 2 , Топлофикация София всички химически заводи в страната ,
Челопеч Майнинг , Aurubis Пирдоп , Амилум Разград,Дуропак Пазарджик ,
Монди Стамболийски и мн.др.
Имаме забележителен износ на челни уплътнения и резервни части за Русия,
Германия, Сирия , Казахстан и за корабообслужващи фирми от Кипър.
Ремонт центробежни ,зъбни,бутални и др. помпи
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вяване на всеки повреден детайл, ремонт или подмяна на повредените детайли и
изпитание на съоръжението.
За помпи ,подложени на химически или абразивен износ извършваме
предпазно обмазване с керамични материали.
Предлага се ремонтно възстановително наваряване с износо устойчиви
материали с висока твърдост, наварени с аргон и електроди ,вкл. прахово напластяване
на твърди , износоустойчиви и меки неръждаеми материали.
Разполагаме с установка SIFCO за електролитно възстановяване и
ремонт на различни датайли от типа на хидравлични цилиндри , шийки на
валове за компресори и помпи , лопатки на турбини , матрици и мн.др.
Процесът SIFCO ® на селективно напластяване е модерен, добре
развит и пълен метод за селективно напластяване на локализирани зони на
детайлите, без да се налага да се използва вана за потапяне. Напластяват се мед
, никел , хром , кобалт , никел-кобалт , бабит , злато и мн.др.
Възстановявват се износени повърхости при стайни температури на
хидравлични цилиндри , амортисьори , шийки на валове (вкл. колянови валове),
драскотини и резки по отговорни повърхности, колектори на ел.двигатели,
плъзащи лагери и мн. други
Качеството на слоевете и адхезията към основния материал са
равностойни или по-големи от тези, които могат да бъдат получени при
използването на общите практики за нанасяне на покрития във вана.
Процесът SIFCO
може да се използва за локализирано
електрополиране и анодиране
Установката е мобилна , като дава възможност да се извърши
възстановяване на повредени шийки на валове с особено големи размери ,
които не е целесъобразно да се демонтират от местото си.
Отливане и механична обработка на детайли (работни колела за помпи и
др) - отливки от свръх твърд и износоустойчив чугун марка Хромекс 28 и различни
стомани вкл.неръждаеми.
Моделно -касовата екипировка се изработва от нас.
Ремонт на винтови , цетробежни и бутални компресори
Производство и ремонт на клапани за бутални компресори
Производство на конвенционални и уникални резервни части в
областта на машиностроенето
Хидроциклони и облицовки на помпи , работещи в силно абразивни
среди
Използван материал- полиуретан и сантопрен с различна твърдост,
съобразно работните изисквания.
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Изработка на работни колела за помпи - от полиуретан, полиетилен,
тефлон и др. - за силно абразивни и корозионно действащи флуиди.
Гумени и тефлонови компенсатори до Ду 2000 мм
( собствено производство и от внос)
Метални силфони и изделия с метални силфони
(компенсатори за тръбопроводи)
0-пръстени,К-маншети,семеринги,шнурове и др. (внос)
има на склад определени количества за незабавна доставка .
Термодинамични и термостатични кондезатоотделители
Тефлонизирани отвътре тръбни изометрии
Резерви части от гума, витон, графит и тефлон
2. Представителство
На ф. STORK Turbo Blading Холандия
STORK Turbo Blading е производител на лопатки за парни и газови турбини.
По мощност и обем на продажбите е втора в света.
Основни предимства пред другите подобни производители са високото
качество , комбинирано с много кратки срокове за изработка и разумни цени.
Разполагат със склад с материали , различни марки за незабавно
реагиране.
Предлагат се лопатки за роторите и направляващите апарати.
Има възможност лопатки да се изработват от част от повредена
лопатка.
Може да се обследва режима на работа на лопатките и вибрационната им
картина.Ново изработените лопатки са резонансна честота като тези, които са
монтирани преди това.
Може да се заменят част от лопатките по роторите - тези,които са
подложени на най интезивно износване
Лопатките са полирани и покрити със специален слой против
обледеняване (при газовите турбини)
упр. НИКОМ 65 ЕООД
инж. Н.Пасков
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