Soluții complete pentru
piața retelelor sub presiune

Molecor©
Molecor este o companie spaniolă lider de piață specializată în dezvoltarea tehnologiei Orientării
Moleculare aplicată retelelor sub presiune.
A fost fondată în 2006 și de atunci, creșterea sa exponențială și îmbunătățirea continuă în dezvoltarea
tehnologiilor eficiente și inovatoare pentru fabricarea soluțiilor orientate pe PVC au făcut din
companie actualul lider mondial.

Misiunea noastră: Generarea de prosperitate în domeniul nostru oferind tehnologia disponibilă pe piață.
Viziunea noastră: să fim un lider mondial în dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor pentru industria
materialelor plastice.
Valorile noastre:
• Dedicarea față de capitalul uman (talent, efort și rezultate)
• Oportunități egale
• Dedicare față de dezvoltarea tehnologică
• Transparență, loialitate și încredere
• Dedicare față de protecția mediului

Molecor
înfiinţare

2006

AirBasedSystem
dezvoltare
țeavă PVC-O
DN200 mm

2007

M-OR-P 1640
dezvoltarea
tehnologiei
DN90 y DN400 mm

2008

Certificarea AENOR
AFNOR

M-OR-P 1640
implementarea în

Australia

2009

M-OR-P 3163
dezvoltatrea
tehnologiei
M-OR-P 1640
implemnetarea în
Italia
DN500 mm PN25

2010

M-OR-P 1640
implementrea
în Ecuador
DN630 mm

2011

Centrul C & D și utilaje de fabricație

Molecor are două sedii în orasul Madrid. În Getafe sunt instalațiile
dedicate cercetării și dezvoltării, centru în care sunt dezvoltate noi
sisteme, din ce în ce mai eficiente, pentru fabricarea produselor din
PVC-O pentru transportul apei sub presiune.
Dezvoltarea tehnologiei de fabricatie a conductelor PVC-O pana la
DN1200 mm este unul dintre cele mai noi proiecte la care compania
lucreaza, impreuna cu dezvoltarea tehnologiei de fabricatie a
armaturilor din PVC-O.

Getafe.

Fabrica de țevi PVC-O
În Loeches se află centrul de producție cu șase linii de
producție a țevilor TOM PVC-O. Instalații în care sunt
produse toate diametrele disponibile, de la DN 90 până
la DN 800 mm în presiuni de la 12,5 până la PN25 bar.
Aceste produse sunt fabricate cu tehnologia dezvoltată
în exclusivitate de companie și sunt exportate pe cinci
continente. Mii de kilometri de țevi TOM® PVC-O sunt
deja instalate în întreaga lume în rețele de alimentare,
irigare, apă recuperată, plase de protecție împotriva
incendiilor etc.

Loeches.

Integrarea Seal
System (ISS+)
dezvoltarea
M-OR-P 3163
implementarea
în
Australia
M-OR-P 1640
implementarea în
Colombia

2012

M-OR-P 1640
implementarea
în
Ecuador
Capacitatea de
producție:
11.000T/year

2013

M-OR-P 3180
dezvoltarea
producției
Certificarea AENOR de
management al mediu
Medioambienta
Capacitatea producției:
14.000T/year

2014

M-OR-P 1640,
M-OR-P 3163
y M-OR-P 3180
implementation in
India, Malasya y
Canada
DN800 mm
Capacitatea productiei
20.000T/year

2015

M-OR-P 1640
implementarea in
Kazakhstan
Factory deschiderea
in
Southafrica

2016

3

Soluții, Molecor prezente în întreaga lume
De la începutul activității sale, Molecor a avut o vocație internațională clară, prima sa vânzare de
tehnologie având loc în Australia. Misiunea de internaționalizare a Molecor se referă la un model de
afaceri solid și durabil, bazat în principal pe dezvoltarea piețelor, aducând un produs care oferă
argumente imbatabile pentru transportul apei sub presiune în comparație cu alte alternative.
Această dezvoltare a pieței se realizează fie furnizând produsul sau tehnologia, iar în ultimii ani
implementând instalații productive pe piețele externe.
Internaționalizarea face parte din ADN-ul companiei Molecor. Molecor s-a născut ca rezultat al unei
idei, a unei idei de fabricare a țevilor PVC-O într-un mod mai eficient și de extindere a gamei de
aplicații și funcționalități. Misiunea cu care a început această companie, care astăzi rămâne,
“generarea de prosperitate în domeniul nostru oferind tehnologia disponibilă pe piață. ", arată
motivația de a extinde această tehnologie pe diferite piețe din întreaga lume.

Canada

Mexic
Colombia
Peru

Prezența tehnologiei Molecor
Prezenta tevilor Molecor TOM® pe piata
Fabricile de productie Molecor

Ecuador

Paraguay
Uruguay

Cea mai avansată tehnologie
în serviciul apei

Angajamentul ferm al companiei Molecor față de cercetare și dezvoltare depășește dezvoltarea
tehnologiei, recunoscută cu mai multe PCT înregistrate în întreaga lume în cadrul OMPI. Ea a reflectat
progresele sale tehnice cu producția și comercializarea pe cele cinci continente, cu noi funcționalități
care optimizează comportamentul său sau progresează în procesul de fabricație, îmbunătățind
experiența clienților, adaptându-se la diferitele cerințe ale pieței și prin inovații care lărgesc gamele de
produse care ajung la aplicații rezervate anterior pentru alte soluții.

Molecor prezintă aceste descoperiri tehnice prin fabricarea și comercializarea țevilor TOM® PVC-O
pe cele cinci continente. Conductele TOM® PVC-O sunt disponibile într-o gamă largă de presiuni
nominale (12,5,16, 20 și 25 bari) și diametre nominale (de la 90 la DN800 mm). Este din ce în ce mai
frecvent utilizata în construcțiile retelelor de apă sub presiune, fiind soluția actuală cea mai eficientă în
gestionarea retelelor de apă.

Kazahstan

Regatul Unit

Spania
Morroc

Italia

India

Malaezia

Australia

Africa de Sud
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Sisteme Molecor. Depășirea
barierelor tehnologice
Molecor a dezvoltat în 2007 un sistem exclusiv și original Air Based System, un sistem evoluat care
produce țevi din PVC cu structura orientata, tuburi în tuburi, care lucrează concomitent cu linia de
extrudare din PVC, asigurând prin aceasta calitatea maximă a produsului.
Acest sistem permite fabricarea țevilor PVC-O folosind aer în loc de apă pe tot parcursul procesului de
orientare moleculara ,ducand la o schimbare majora in conceptul sistemelor existente în prezent.
Sistemul Molecor bazat pe aer crește viteza, oferă o eficiență energetică mai mare și elimină
transformarea stocului intermediar într-un sistem care funcționează în mod continuu, la aceeași rată
compatrativ cu liniile convenționale de extrudare din PVC.
Utilizarea aerului în loc de apă oferă sistemului o serie de avantaje față de celelalte sisteme de
fabricație.

Securitate și
fiabilitate

Flexibilitate și
compatibilitate

Efficiență și
productivitate

Economii și
rentabilităte

Sistem automat și
de control

Asistență de
la distanță

Securitate și fiabilitate
Sistem
uscat
•
•
•
•

Un sistem uscat
Utilizarea aerului
în loc de apă
Fără scurgeri de
apă fierbinte
Cel mai suigur
sistem

Stabilitate
•

•

Orientarea are loc
Într-un mediu închis
(mulaj).
Extrudare și orientare
continuă, dar
deconectate pentru a
împiedica propagarea
defecțiunilor punctuale.

• Sistem intuitiv
Curbă mică de
înclinare
• 100% tehnologie
automată
Parametrii încărcați
prin receptarea
• datelor

•

Acces de la sediul

central Molecor
la monitoarele cu
posibile defecțiuni.
Asistentă de la
• distanță preventivă

• Controlul calității

Flexibilitate și compatibilitate
•
•

•

Proces de dezvoltare structurat pentru
"soluții cus-tomizate" la cerere
Schimbare rapidă a diametrului. În timp ce
extruderul funcționează, ajustările pot fi
aplicate în tehnologia Molecor și invers.
Compatibil cu sistemele standard de
extrudare din PVC

Eficiență și productivitate
Provocarea realizată de Molecor este de a dezvolta o tehnologie fezabilă și eficientă din punct de vedere
industrial, compatibilă cu țevile din PVC convenționale. Folosind această tehnologie este ușor, are o curbă
scăzută de învățare, cu care nu este necesară o pregătire specială pentru a începe să o utilizați.

Securitate
și calitate

Eficiența
energiei

Producția

• Lucrul în linie cu aceeași viteză
• Un sistem curat care oferă
• Energia aplicată numai în conductă ca extruderul.
operatorilor o siguranță împotriva prin distribuția specifică a aerului.
• Nu există stocuri
scurgerilor de apă fierbinte datorită
intermediare.
utilizării aerului.
• Este nevoie de muncă automată
• Pornirea rapidă și ușoră în mai
și redusă.
puțin de o oră.
• Controlul calității, tubul în tub.
• Consumul de energie comparabil
cu o linie de extrudare
• Acces la distanță pentru
convențională.
• Distribuția standard a fabricii,
depanarea producției.
chiar și pentru diametre mari.
• Utilizarea materialelor
• Monitorizare și consiliere privind
reprocesate.
întreținerea preventivă.

Tehnologia dezvoltată de Molecor îndeplinește cerințele diferitelor standarde
internaționale. În plus, proiectele care nu respectă o listă de standarde sunt acceptate în
timpul proceselor de certificare și standardizare, atunci când este necesar .
Echipamente de calitate: produsul îndeplinește cerințele UE privind
siguranța, sănătatea și mediul înconjurător, precum și introducerea
mărcii CE pe produs.

Sistemul Molecor. Tehnologie pentru fabricarea
celei mai mari țevi PVC-O din lume
Sistem integrat de etanșare (ISS +)
Poziționarea automată a garniturii și
forma mufei

Sistem integrat de mufe
Forma mufei în același proces în care are
loc orientarea

Sistem automat 100%. Sistemul de recepție
Curbă mica de înclinație
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Cea mai mare gamă de produse
De la DN90 mm până la DN800 mm în
presiuni nominale până la 25 bari.
Sistemul original Air Based System
Eficient, curat, sigur, întreținerea
ușoară etc.

Grad superior de orientare
Clasa 500 de țevi PVC-O cu cele mai
bune și maxime economii de materii
prime

De ce Molecor?
Cercetare si dezvoltare. Inima companiei
C&D

Know-How

100%
specializare

Produse exclusive

Tehnologia Molecor este o companie dedicată inovației și dezvoltării, cu o orientare internațională,
care își comercializează produsele și tehnologiile dezvoltate în întregime în Spanie. Molecor mizeaza
ferm pe C & D, în care investește un buget de peste 5%. Acest pariu merge dincolo de dezvoltarea
tehnologiei, recunoscută cu mai multe PCT înregistrate OMPI în întreaga lume și se ocupă cu cele mai
renumite centre de cercetare și dezvoltare din Spania.
Compania Națională Dezvoltare și Inovare

Compania a reflectat descoperirile sale tehnice cu producția și comercializarea pe cele cinci continente, cu noi
funcționalități care optimizează comportamentul sau progresele înregistrate în procesul de fabricație,
îmbunătățind experiența clienților, adaptându-se la diferitele cerințe ale pieței și prin inovații care lărgesc Gamă
de produse care ajung la aplicații rezervate anterior pentru alte soluții.

Ca rezultat al procesului său de cercetare și dezvoltare, Molecor oferă proiecte monitorizate clienților
săi, oferindu-le noi avantaje competitive și oportunități strategice pe piața transportului de apă sub
presiune.

Recunoașterea instituțională
pentru inovaţie

Creșterea constantă și dezvoltarea
de noi produse

Noi soluții pentru țevi PVC-O

Know-how. Sprijin in toate domeniile
Datorită efortului companiei în domeniul cercetării și dezvoltării și dedicării exclusive pentru PVC-O,
Molecor are o cunoaștere completă a sectorului, fiind în măsură să ofere suport în toate fazele
proceselor de fabricație și de instalare ale produsului.

Suport 360º:
•
•
•

De la DN90 până la DN800
mm și de la PN12,5 până la
PN25

Certificare și standardizare
Promovare și vânzăre
Instrumente on-line și off-line
pentru suport tehnic
Suport complet în timpul instalării
Asistență instalare

•
•

Datorită acestor cunoștințe și dezvoltări, Molecor oferă cea mai largă gamă de țevi PVC-O pe piață
într-o mare varietate de presiuni nominale.
În afară de aceasta, țevile TOM® asigură o performanță mai ridicată a instalației în metri / oră în
comparație cu alte soluții, datorită ușurinței, flexibilității și conexiunii ușoare, în principal.

Asistență
industrială

Certificare și
standardizare

PVC-O
Suport
complet
În tmpul
instalării

Promovare
și vânzare

Instrumente on-line și
off-line pentru suport

Manual

coTé cni

www

Specializare 100%. Dedicație exclusivă
Molecor este dedicat exclusiv dezvoltării tehnologiei de orientare moleculară aplicată pe PVC și
dezvoltării de soluții foarte eficiente pentru transportul apei sub presiune.
Proiectele dezvoltate de Molecor au fost recunoscute de mai multe instituții și au câștigat mai multe
premii care le garantează calitatea și eficiența.
De-a lungul traiectoriei, Molecor a primit numeroase premii și recunoștințe care au contribuit în mod
semnificativ la consolidarea prezenței sale și a poziției de lider mondial ca o companie dedicată dezvoltării
tehnologiei pentru fabricarea țevilor din PVC orientate. Printre cele mai importante premii primite de
Molecor sunt:

Premiul antreprenoriatului XXI
În 2012 a fost anul în care Molecor a primit acest
premiu, un premiu care recunoaște cele mai
inovatoare companii de la doi la șapte ani,
recunoscând contribuțiile aduse de soluții
profitabile și durabile pentru societate.

Distincția Solvin 2013
În 2013, Molecor a obținut cea mai mare
recunoaștere în cadrul concursului "SolVin
Awards", dedicat inovării și progresului
tehnologic al PVC-ului în diferite sectoare.

Premiul CEPYME 2015
Molecor a fost desemnat cel mai bun premiu
"Small Business of the Year" în cadrul CEPYME II,
care a convocat Confederația Spaniolă a
Întreprinderilor Mici și Mijlocii la Federația
Autonomă Spaniolă (CEAT); Premiul primit de
Ignacio Muñoz, director al companiei, din
mâinile Majestății Sale regele Felipe al VI-lea.
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Produse exclusive. Tehnologie și produse
unice la nivel global
Molecor a dezvoltat un sistem Genuine Air-Based în care se bazează tehnologia sa. Această tehnologie
permite companiei să producă țevi PVC-O cu diametre DN500, DN630 și DN800 în diametru și până la PN25
bar; Acesta din urmă fiind o țeavă cu diametru mai mare realizată din acest material la nivel mondial..

In plus, Molecor a dezvoltat sistemul integrat de etansare ISS +, un sistem automat de 100%, care
introduce o garnitura de cauciuc ranforsata in teava imediat dupa ce procesul de orientare are loc,
mentinand proprietatile mecanice excelente ale conductei in special in priza.
Fitingurile PVC-O reprezintă o altă inovație a companiei Molecor. Cu aceste accesorii, compania va
oferi o soluție complet inovatoare pentru conductele de apă sub presiune. Rezistența lor absolută la
coroziune, greutatea redusă și ușurința de instalare, reciclabilitatea 100% sau calitatea generală a apei
transportate sunt doar câteva din caracteristicile țevilor și fitingurilor PVC-O fabricate de Molecor.

DN500 mm

DN630 mm

DN800 mm

Țevi TOM®, PVC-O instalate în întreaga lume
Proiectarea rețelelor hidraulice se face la nivel global și din ce în ce mai des, materialul ales pentru
implementarea sa este conducta TOM® PVC-O, datorită gamei largi de avantaje pentru toate părțile
implicate în acest sector, de la promotor până la utilizatorul final.
În efortul de a face cunoscute avantajele produsului, Molecor lucrează activ prin campanii de
promovare în țările în care nu este încă cunoscut, prezentandu-l ca o alternativă clară și avantajoasă
la materialele utilizate în prezent în construcția rețelelor de apă.
Dintre caracteristicile țevilor TOM® putem include:
•

•
•

•

Rezistență imbatabilă la impact. Rezistența mare la impact,
împiedică ruperea în timpul lucrărilor de instalare sau testare,
împiedicând propagarea fisurilor.
Rezistență hidrostatică pe termen scurt și lung. Conductele
TOM® au o durată de viață preconizată de peste 100 de ani.
Comportare excelentă la loviturile de berbec. Viteza de curgere
a acestor țevi este mai joasă decât în cazul altora minimizand
impactul loviturii de berbec,reducand astfel șansele de rupere.
Capacitate hidraulică mai mare. Conductele TOM® au o
capacitate hidraulică cuprinsă între 15% și 40% mai mare decât
țevile cu diametre exterioare similare realizate din materiale
diferite.

•
•
•
•

•

Flexibilitate maximă. Aceste conducte au un comportament elastic excelent, care le permite să
reziste la deformările mari ale diametrului interior, recuperând imediat forma lor originală.
Rezistent la coroziune. PVC-O este imună la coroziune, astfel încât conductele TOM® nu sunt
degradabile.
Calitatea totală a apei. Calitatea fluidului care curge prin țevile TOM® rămâne întotdeauna
neschimbată, deoarece nu există coroziune a materialului .
Etanșare completă. Racordurile de țeavă sunt complet etanșate, împiedicând etanșarea în timpul
instalării.
Luminozitate și ușurință în instalare. Țevile TOM® sunt mai ușoare și mai ușor de instalat decât
conductele din alte materiale.

Certificarea țevilor TOM®
de PVC-O în 8 țări

Creșterea progresivă a
capacității de fabricație a
țevilor TOM® PVC-O

Cea mai largă gamă de
diametre și presiuni din
lume

Mii de kilometri de țevi PVC-O
fabricate cu tehnologia
Molecor
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Soluția cea mai “eco-friendly” solutie
pentru transportul apei

RĂȘINĂ PVC
PRODUCȚIE

ADITIVI

PVC-O 500
EXTRUDARE

Emisii de CO2
Consumul de energie

INSTALARE

ORIENTARE

Ciclul de viață a țevilor PVC-O
RECICLARE

Impactul unui sistem de conducte asupra mediului depinde de compoziția sa și de aplicatiile acestuia, tipul de
material utilizat, procesul de fabricație, calitatea superioară a produsului finit și durata de viață utilă, principalii
factori care determină eficiența și durabilitatea în toate Ciclul său de viață.

Clasa 500 TOM® Tuburile PVC-O sunt soluția cea mai ecologică de pe piață datorită contribuției lor bune la
dezvoltarea durabilă a planetei, așa cum sa demonstrat prin diferite studii la nivel mondial. Aceste țevi
prezintă avantaje de mediu în timpul ciclului lor de viață.

Energia de pompare consumată în
50 de ani (kWh)

Eficiența resurselor
Doar 43% din compoziția PVC depinde de ulei. Mai
mult, datorită proprietăților îmbunătățite
obținute în timpul orientării moleculare, sunt
necesare mai puține materii prime pentru
fabricatie.

1.400

Consumul de energie este mai mic în toate fazele
ciclului de viață: extracția materiilor prime,
fabricarea țevilor și utilizarea acestora.

400

1.200
1.000
800
600

200
0
PVC-O

PVC-U

HDPE FONTĂ DUCTILĂ

"ESTIMAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI A EMISIILOR DE
CO2 DATORATE PRODUCȚIEI, UTILIZĂRII ȘI UTILIZĂRII FINALE
PENTRU PVC, HDPE, PP SI FONTĂ DUCTILĂ.”
Departamentul de Proiectare Inginerie. Universitat
Politecnica de Catalunya.

Eficiența gestionării resurselor

Țevile PVC-O 500 sunt 100% reciclabile. Acestea pot fi măcinate
și prelucrate ca material de reprelucrare pentru a fi utilizate din
nou în producția de țevi sau în fabricarea altor produse din
plastic, fără a pierde niciuna dintre proprietățile lor.

Sustenabilitate
TOM® este o țeavă durabilă în care proiectul de conservare a mediului a fost luat în
considerare având în vedere aspecte precum: economisirea energiei, utilizarea durabilă a
resurselor naturale, durabilitatea construcțiilor și respectarea mediului.
Întotdeauna în prim plan, Molecor, în urma ultimei metodologii comune de calcul al
Recomandării 179/2013 / CE propusă de Comisia Europeană pentru studierea amprentei
de mediu a produsului, a evaluat impactul asupra mediului al țevilor TOM® în toate fazele
Ciclul său de viață de la leagăn până la mormânt, adică de la extracția materiilor prime până
la eliminarea finală a produsului, prin fabricarea, distribuția și utilizarea țevilor.

Impactul asupra mediului
Schimbări climatice*

Valori
8.3E+01

kg CO2e

Epuizarea stratului de ozon

5.3E-06

kg CFC-11e

Ecotoxicitate – oceane, apă dulce

1.8E+02

CTUe

Toxicitatea umană - efectele cancerului

4.8E-06

CTUe

Toxicitate la om - efecte non-canceroase

8.6E-06

CTUh

Particule anorganice/ probleme respiratorii

1.3E-02

kg PM2.5e

5.3E+00

kg U235e

Formarea fotochimică a ozonului

4.1E-01

kg NMVOC

Aciditatea

4.1E-01

mol H+e

Eutrophication – terrestrial

1.0E+00

mol Ne

Eutrophication – aquatic, fresh water

1.6E-03

kg Pe

Eutrophication – aquatic, sea water

9.5E-02

kg Ne

Epuizarea resurselor - apă

1.9E-01

m³ SWU

Epuizarea resurselor - minerale, fosile
Transformarea reliefului

3.8E-03
1.6E+02

kg Sbe
kg Cdef

Radiații ionizante - efecte asupra sănătății umane

Țevile TOM® PVC-O Clasa 500 marcajul de mediu în conformitate cu 179/2013/CE
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Soluția cea mai economică
pentru transportul apei
Conform acestui fapt, a fost estimat efectul pe care conductele TOM® l-au produs în 14 impacturi asupra mediului.

Atmosfera si aerul
Schimbările climatice,
acidificarea, epuizarea
stratului de ozon și
formarea ozonului
offotochimic.

Apa

Solul

Epuizarea resurselor
Epuizarea resurselor (apa),
(minerale), eutrofizarea
ecotoxicitatea apei dulci și
terenurilor și utilizarea
eutrofizarea apei.
solului.

Sănătate
Interperii respiratorii,
radiații ionizante, efecte
asupra sănătății umane
(carcinogeneză) și efecte
asupra sănătății umane
(fără carcinogeneză).

Amprenta de carbon este cel mai cunoscut parametru de mediu. Ea ține cont de emisiile de gaze cu efect de seră în
atmosferă cunoscute sub denumirea de CO2 și corespund impactului asupra schimbărilor climatice.

Conductele TOM® sunt prevăzute cu eticheta ecologică FVS de la Huella Ambiental, promovată de Fundación
Vida Sostenible și responsabilitatea companiei pentru securitatea muncii și securității sociale.

Emisiile de CO2 pe întreg teritoriul
Ciclul de viață

“ESTIMAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI A EMISIILOR DE
CO2 DATORATE PRODUCȚIEI, UTILIZĂRII ȘI UTILIZĂRII FINALE
A ȚEVILOR DIN FONTĂ DUCTILĂ, PVC, HDPE ȘI PP.”
Departamentul de Inginmeria Proiectelor. Universitat
Politecnica de Catalunya.
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