Societatea TUBI S.p.A. din Sambuceto (Chieti) este prezentă pe
piaţa conductelor sub presiune in otel din anul 1984. În 2005,
am achiziţionat fabrica de ţevi Fratelli TORDA din Cittaducale
(Rieti) specializată de peste 40 de ani în producerea de ţevi din
oţel și piese speciale cu diametru mare, realizate prin sudura
automata sub strat de flux, cu o capacitate productivă anuală de
până la 40.000 tone. În anul 2012 a devenit operativă unitatea
din Rovigo unde se realizează lucrări de galvanizare la cald și se
aplică un strat de polietilenă pentru protectia exteriora tevilor.
Tubi Spa produce și comercializează ţevi din oţel, sudate sau fara
sudura, cu strat de protecţie a suprafeţelor pentru conducte de
apă, instalaţii hidroelectrice, de gaz, instalatii de termoficare,
transport de fluide în general și pentru aplicaţii de tip structural;
având o gamă completă de la 1/2 inch (DE 21,3 mm) până la 180
inch (DE 4572 mm).
Activitatea comercială se extinde de la producţia la aplicarea de
tratamente de suprafaţă pentru terţi, incluzând principalii
producători naţionali și internaţionali.
Fabricile din Chieti și Rieti se întind pe o suprafaţă totală de
90.000 mp din care 23.000 mp sunt acoperiţi. Aici se află
instalaţiile de producţie care permit respectarea prevederilor
tuturor standardelor naţionale și internaţionale cum ar fi UNI,
EN, ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM etc. Flexibilitatea ciclurilor
de producţie și inspecţiile stricte ale acestora permit satisfacerea
promptă a celor mai diverse cerinţe ale Clientelei nostre formate
din importante societăţi de construcţii, de inginerie, producători
de energie hidroelectrică, entităţi publice si companii de stat
Societatea prevede un sistem de control al calităţii certificat
conform standardului UNI EN ISO 9001:2008.

PRODUCŢIE

ŢEVI SUDATE ELICOIDAL
Fabrica din Rieti este dotată cu două linii de producţie
diferenţiate dupa cum urmeaza:
• instalaţia elicoidală “1” cu diametru extern variind între 508 și
2.032 mm, grosime de la 5 la 13 mm, lungimea barelor de la 6
la 20 ml;
• instalaţia elicoidală “2” cu diametrul extern între 711 și 3.251
mm, grosime de la 6 la 22 mm, lungimea barelor de la 6 la 20 ml.
Tipul de oţel: nealiat, slab aliat, inox, rezistent la coroziunea
atmosferică, de înaltă rezistenţă, conform standardelor UNI, EN,
ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM sau altor standarde la diferite
nivele; calitatea maximă a oţelului X70/L485MB
Finisaj capete: netede, teșite pentru sudură cap-la-cap, spherical
joint (grosimea maximă 20 mm) cu sau fără cameră de aer.
Ţevile sunt fabricate prin sudura automata sub strat de flux
elicoidală, utilizându-se benzi late de oţel.

ŢEVI SUDATE LONGITUDINAL
Fabrica din Rieti este dotată cu o instalaţie pentru ţevi din tablă
metalică prin sudura automata sub strat de flux longitudinal și
circular, cu diametrul extern de 609 mm până la 4572 mm,
grosime de la 6 la 40 mm, lăţimea maximă a tablei metalice de
4000 mm, calitatea maximă a oţelului X70/L485MB.
PIESE SPECIALE PENTRU CONDUCTE
Producerea pieselor speciale din oţel este realizată, pentru
partea tubulară, din ţevi sudate sau fara sudura prefabricate,
controlate și testate conform standardelor în vigoare cum ar fi
UNI, EN, ISO, API, DIN, B.S., AWWA, ASTM sau altele.
Principalele tipuri de piese speciale cuprind:
• piese curbate cu rază uniformă și segmente sudate cu raze și
unghiuri de curbură diferite
• tee
• flanse
• reducţii
• bifurcaţii
• racorduri de dezasamblare
• racorduri de dilatare
• acces persoane cu sau fără perete de ghidaj
Pe piese se pot aplica straturi de protecţie de tip bituminos, cu
benzi din polietilenă aplicate la rece, cu vopsea epoxidică, epoxigudron, poliuretanice, zincantă, etc.
Societatea Tubi Spa comercializează de asemenea și clapete
glisante, supape, clapete și bucșe termocontractante.
STRAT PROTECTOR EXTERN:
• Strat protector pe bază de bitum
(STANDARD UNI-ISO 5256/87)
• Strat protector pe bază de polietilenă aplicat pentru extrudare
(STANDARD UNI 9099 - DIN 30670)
• Strat protector cu benzi de polietilenă aplicate la rece
(STANDARD UNI EN12068 - DIN 30672)
• Strat protector extern din poliuretan aplicat în stare lichidă
(STANDARD UNI EN10290)
STRAT PROTECTOR INTERN:
• Primer pe bază de bitum (STANDARD UNI-ISO 5256/87)
• Vopsele epoxidice non-toxice pentru transportarea apei
potabile
• Vopsele epoxidice antifricţiune pentru transportarea fluidelor
inflamabile

ŢEVI PENTRU INSTALAŢII HIDROTERMOSANITARE
Ţevile din oţel carbon, produse conform standardului EN 10255,
sunt disponibile ca atare sau galvanizate la cald conform
standardului EN 10240 A1, cu capetele libere sau filetate cu
șuruburi și bucșe și cu diametrul între ½” și 6”
ŢEVI NETEDE COMERCIALE
Ţevile din oţel nesudate pentru utilizare sub presiune sunt
fabricate conform standardului EN 10216-1, cu capete netede
filetabile și diametrul între 3” și 16”
ŢEVI PREVOPSITE
Ţevile disponibile au dimensiuni cuprinse între ½” și 10”, fiind
fabricate conform standardului EN 10255. Acestea sunt furnizate
cu un strat extern de vopsea aplicat pentru a îndeplini cerinţele
standardului UNI 5634/97 care prevede identificarea
conductelor pentru transportarea fluidelor în instalaţiile civile și
industriale pe baza culorii externe a ţevii. În general, aceste
produse sunt utilizate la realizarea instalaţiilor antiincendiu,
pentru distribuirea gazului metan, precum și la realizarea
instalaţiilor civile și industriale. Acestea pot să fie utilizate cu
ușurinţă în șantiere fără pregătirea prealabilă a suprafeţelor.
RACORDURI PENTRU APĂ ȘI GAZ METAN
Ţevile din oţel carbon, fabricate conform standardului EN 10255
și galvanizate conform EN 10240 A1 sunt adecvate pentru
transportarea apei potabile; ţevile brute pot fi utilizate pentru a
transporta gazul metan. Aceste ţevi pot fi furnizate cu un stat
protector de polietilenă extrudată aplicat la exterior, conform
standardului UNI 9099, sau turnate conform standardului UNI
10191, cu diametrul de la ½” la 4”

Ad.Venture
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