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 Трубопроводи, що експлуатуються  в 
енергетиці, призначені для транспортування 

гарячої води та пари в енергетичних 
установках. ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» має 

сучасне виробниче обладнання, 
кваліфікованих фахівців, технології та всі 

необхідні ліцензії та сертифікати.
Наша компанія співпрацює з 

науково-дослідними та спеціалізованими 
організаціями, завдяки чому вже засвоєні 

технології та наявний досвід виготовлення та 
постачання трубопроводів із сучасних марок 

сталей, які характеризуються підвищеними 
характеристиками за своєю міцністю та 

використовуються на сучасних енергоблоках з 
високими показниками ККД.

 ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» спеціалізується на 
виготовленні трубопроводів високого, середнього та 
низького тиску, в тому числі з нержавіючих марок 
сталей. Основні споживачі – теплові та атомні 
електростанції, теплоцентралі та теплові мережі. 
Робочі параметри пари трубопроводів, що виготовляє 
наша компанія: тиск – до 300 кг/см2, температура – 
до 600 °С. Зовнішній діаметр оброблюваних труб для 
паропроводів – до 1020 мм, максимально товщина 
стінки – до 100 мм.
Діапазон кутів згинання труб від 1° до 180° з 
дискретністю 1°. Радіуса згинання будь-які – від R 
=1,1 Dн і більше в межах можливостей станів. 
Згинання труб виконується в одній (плоскі гини) чи в 
двох площинах (просторові гини). Технологічні 
можливості виробництва також дозволяють 
виготовляти зі спеціальних матеріалів елементи 
технологічних трубопроводів для потреб 
нафтогазової та хімічних галузей, складнопрофілні 
трубчаті деталі будівельних конструкцій та багато 
інших виробів із труб.

Трубопровідна продукція 
«ТіПіБіеС Продакшн»



Плазмова різка труб 
та металопровату

Згинання труб на 
індукційних станах
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Термічна обробка

Холодне гнуття труб Автоматичне зварювання

Механічна обробка



Характеристики елементів трубопроводів
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Характеристики гинів на станах холодного гнуття

Зовнішній діаметр
Dn, мм

14 -219

Товщина стінки
S, мм

2-18

Радіус згинання
R, мм

100 -1000

безшовних та зварних труб, листової сталі та сталевих поковок. В якості 
матеріалів використовуються як традиційні вуглецеві, низьколеговані та 
нержавіючі марки сталей по стандартам ГОСТ, EN, DIN, ASTM і ASME, так і 
спеціалізовані жароміцні сталі Р91 та Р92.
Традиційно використовувані матеріали для виготовлення деталей трубопроводів 
вітчизняних теплових та атомних електростанцій, наведені в таблиці.*

Безшовні
труби

10, 20, 20-ПВ, 15ГС,15ХМ
12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15Х1М1Ф, 
10Х9МФБ, 08Х18Н10Т, 12 Х18Н10Т

Матеріали Сталь НТД на виріб

ГОСТ 8731(гр.В),ГОСТ 8733(гр.В), 
ТУ 14-3-190, ТУ 14-3Р-55, 
ТУ 14-3-460, ТУ 108-874, ТУ 3-923,
ТУ 14-3-1892, ТУ 14-3-197, ГОСТ 9940, ГОСТ 9941

Зварні труби 
(прямошовні)

Ст3сп, 10,20, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ ГОСТ 10706 (гр.В), ГОСТ 10705 (гр.В), ГОСТ 20295,
ТУ 14-3-620, ГОСТ 20295

 Зварні труби 
(спіралешовні) Ст3сп, 20, 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ ТУ-14-3-954, ТУ 13.03.011-00212179 (ТУ 14-3-808),

ГОСТ 20295, ТУ14-3-954 

Поковки
20, 22К, 15ГС, 16ГС, 12МХ, 15ХМ, 12Х1МФ, 
15Х1М1Ф

ОСТ 108.030.113, ГОСТ 8479 (гр.1V,V)

Листова сталь 20К, 22К, 15ГС, 16ГС, 09Г2С ГОСТ 5520, ТУ 108.1268, ГОСТ 5520

* Вироблені трубопроводи відповідають вітчизняним вимогам, які пред'являються 
до сосудів що працюють під тиском та інш.(ТР ТС 032/2013, PED 2014/68/EU та 
нанесенням відповідного маркування СЕ, AD 2000, IBR). При необхідності 
трубопроводи можуть бути виготовлені в відповідності до вимог світових норм 
(ASME B31.1, ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8, EN 13480, EN 12952, EN 1594 та 
інш.), стандартів (EN 10253, ISO 3834 та інш.) та матеріалів (EN 10216, EN 10217, EN 
10028, EN 10222, ASTM, ASME та інш.).



Збірні одиніці  (блоки) для енергетичних об’єктів

  Сортамент труб що використовуються:  зовніщній діаметр до 1020 мм та 
товщина стінки до 100 мм. 
 Габаритні разміри блоків довжина-ширина-висота: 12х2,4х2 метри, 
вага до 20 тонн.
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Блок, виготовлений 
традиційнним способом

4 прямих ділянки
3 стандартних коліна
✘ 8 зварних швів

Блок, виготовлений методом 
гнуття ТВЧ

3 коліна
✓ 4 зварних шви

 

Блок, виготовлений методом 
гнуття ТВЧ в 3D площині

✓2 зварних шви
(стикувальних)
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Переваги виготовлення трубопроводів з 
використанням ТВЧ гнуття

Блочне виготовлення трубопроводів дозволяє економити час та витрати при монтажі, 
обслуговуванні та контролі зварних з’єднаннь.



Блоки трійникових розгалужень для 
енергетичних об’єктів

Труби гарячепресовані сортаменту 920х32 мм, 630х28 мм, 530х25 мм та інші.

Матеріали:
сталь 15Х1M1Ф,

P91 або аналоги.
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В трубопроводах ГПП блоку 800 МВт застарілі конструкції зварних блоків з 
центробіжних прямих труб 920х32 мм та штампозварних колін (два поздовжніх 
шви) замінюють на деталі відводи крутозігнуті без зварених стиків з 
гарячепресованих труб. Замість зварених шарових трійників (4 зварних шви) завод 
пропонує трійники ковані. Розрахунковий ресурс паропроводу збільшується до 200 
тис. годин.



Відводи гнуті, крутозігнуті, секторні зварні

Типи виробів Моделі виробів Ескизі виробів

Ескізи виробів

Характеристика 
виробів

Характеиристика 
виробів

Dn16-1020 мм
Rmin = 25 мм
Rmax= 4500 мм

Трійники ковані, зварено-точені, 
розгалуження трійникові

Типи виробів Моделі виробів

Трійники 
рівнопрохідні

ковані

Відводи гнуті

Трійники зварні

Разгалуження
трійникове

Dn 80-830 мм

Dn 50-1200 мм

Dn 900 мм
Dn1 400 мм
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Відводи сектроні 
зварні

Dn: 500-1200 мм
R: 1,4D– 2Dn
Углы: 15°- 90°



Переходи зварні, листові, штамповані, точені

Моделі виробів

Моделі виробів

Переходи точені

Переходи 
штамповані

Переходи зварні 
листові

Dn x Dn1:
10x6-500-450 мм 

Dn х Dn1 –
65х50÷300х200 мм

Dn x Dn1:
350x250-1600-

1400 мм 

Штуцери

Штуцери

Штуцерні
з’єднання

Dn: 6 - 65 мм

Dn: 10 - 350 мм

Dn х Dn1
100х50÷600х150

мм
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Штуцери, штуцерні з’єднання

Ескізи виробів
Характеиристика 

виробів

Ескізи виробів Характеристика 
виробів

Типи виробів

Типи виробів



Заглушки, дінця

Моделі виробів

Дінця

Заглушки 
плоскі

приварні

Заглушки 
фланцеві

Заглушки плоскі 
приварні

з ребрами

Заглушки 
(міжфланцеві)

Dn: 32÷450 мм

D: 10÷1200 мм

Dn: 50÷1000 мм

Dn: 50÷1600 мм

Dn: 20÷200 мм

Моделі виробів

Фланці

Фланці приварні Dn: 80 - 800 мм
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Ескізи виробів Характеристика 
виробів

Ескізи виробів Характеристика 
виробів

Типи виробів

Типи виробів



Моделі виробів

Блоки ВЗУ, з’єднання фланцеві, 
обмежувачі течії

Блоки з 
діафрагмами 

З’єднання 
фланцеві 

для камерних 
вимірювальних 

діафрагм 
трубопроводів

Сопла блоків 
для 

паропроводів  

Вставка – 
обмежувач 

течії для атомних 
станцій

Репери 
 контролю 

залишкової 
деформації

Dn 50÷700 мм

Dn: 50÷500 мм

D:  50÷600 мм
Dn:  65÷250 мм

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

Діафрагма
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Ескізи виробів Харакетиристика
 виробів

Типи виробів

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

За кресленнями 
спеціалізованої

організації



Моделі виробів

Інші вироби

Бобишки

Пробки

Накінечники

Втулки різьбові

Кільца 
підкладні

D 22÷415 мм
D 22÷130 мм

Dn  10÷32 мм

Dn  10÷250 мм

Dn  50÷250 мм
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Ескізи виробів Характеристики 
виробів

Накінечники 
регулювальні

Пристрої 
дросельні

Шайби 
дросельні

Трубки 
дросельні 

Типи виробів

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

За кресленнями 
спеціалізованої

організації

За кресленнями 
спеціалізованої

організації



 

 

Контроль якості продукції

Пакування та відвантаження готової продукції
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 Лабораторія ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн» повністю відповідає вимогам стандарту 
ISO 17025 та укомплектована всіма необхідними приладами і обладнанням,  
забезпечує контроль якості продукції, що випускається на всіх етапах виробни-
цтва. 
Високий рівень професійної підготовки та великий досвід практичної роботи 
фахівців нашої лабораторії - гарантує якість виконання контролю, досліджень і 
випробувань продукції що виготовляється на ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн».

 Всі вироби консервуються у відповідності з інструкцією заводу шляхом 
нанесення захисних покриттів на період транспортування та зберігання з 
обов’язковим встановленням герметичних заглушок на торці виробів. Пакування 
здійснюється в металеві контейнери, або дерев’яну тару (ящики).
За вимогою замовника продукція може бути упакована та маркована у 
відповідності з технічною документацією замовника та умов транспортування. 
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ТОВ “ТіПіБіеС Продакшн” 63525, Україна, 
Харківська обл., Чугуївський р-н, пгт. Малинівка, 
вул. Гетьмана Якова Острянина, 2

e-mail: plant@tmm-pbs.com

Телефон/факс: +38(057)725-07-31

          ТОВ “ТіПіБіеС Продакшн”
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