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Футеровка валів поліуретаном

Вали поліуретанові широко застосовуються в 

різних галузях промисловості.

Їх популярність обумовлена високими

експлуатаційними характеристиками. 

Український завод «Timol» пропонує великий 

асортимент виробів за найдоступнішими цінами.

Крім вирішення вузькопрофільних проблем 

футерування валів поліуретаном дає ще кілька

переваг:

• Зниження витрат на ремонт

• Зниження собівартості продукції

• Зменшення часу простою обладнання

• збільшення продуктивності

• Зниження механічного зносу валів

• Зниження абразивного зносу самої деталі

• зниження шуму
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Ковші норійні
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Компанія «ТИМОЛ» для оснащення

ковшових елеваторів пропонує відмінне

конструктивне рішення - якісні, 

зносостійкі поліуретанові ковші норійні

Переваги полімерних норійних ковшів:

• Вибухобезпека;

• практично не травмується зерно і насіння;

• виключається налипання трудносипучих і 

вологих продуктів;

• економія електроенергії;

• знижується механічне навантаження на 

норійну стрічку і привід норії;

• полімерні ковші мають значну жорсткість, 

в процесі роботи не змінюють геометричну

форму;

• полімерні норійні ковші стійкі до корозії і 

безшумні в роботі.
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Поліуретанові колеса

Поліуретанові колеса є одними з найбільш

ергономічних на ринку, оскільки вони 

забезпечують менший опір, ніж інші колеса.

Вони довговічні, а також продовжують

термін служби виробничої техніки в цілому.

Переваг у поліуретанових промислових коліс незліченна кількість. 

Основними з них є:

• високе допустиме навантаження;

• стійкість до абразивного стирання;

• відмінне зчеплення з ободом колеса;

• широкий діапазон робочих температур;

• стійкість до агресивного середовища;

• стійкість до розривів, порізів, налипання сторонніх речовин, бруду і т.д .;

• можливість використовувати на будь-якому покритті;

• стійкість до деформації, корозії та плісняви;

• екологічна чистота;

• довговічність.
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Поліуретанові листи та плити

Листи з поліуретану застосовуються в 

різних сферах промисловості. Такі

властивості як висока абразивна

зносостійкість, міцність і еластичність

роблять їх незамінними для 

промисловості.

Приклади застосування поліуретанових листів:

• Як захист від стирання, налипання і примерзання матеріалу (футеровка 

бункерів, циклонів, жолобів, ємностей різного призначення)

• Покриття підлог для шумоізоляції і зниження вібрації

• У виробництві ущільнювальної техніки, вібростійких деталей

• діелектричні килими

• Еластичні прокладки і накладки

• Зносостійкі підошви для взуттєвої промисловості

• Демпфери, амортизатори, віброгасники, компенсатори

• штампові пластини

• Еластичні скребки для конвеєрних стрічок
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Напилення поліуретану
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Напилення поліуретану на сьогоднішній

день є найбільш прогресивним методом 

захисту різних поверхонь від абразивного 

зносу і корозії. Використовуючи даний

метод, можна отримати міцне, зносостійке

і герметичне еластомерне покриття. Воно

має масу переваг, до яких відносять:

• підвищений рівень міцності;

• стійкість до стирання і розтріскування;

• відмінні герметичні властивості;

• стійкість до впливу бензину, кислот, 

лугів, озону і т. д .;

• здатність працювати при низький і 

високих температурах;

• антикорозійні властивості і стійкість до 

плісняви;

• екологічна чистота і безпека;

• доступна ціна напилення і економія на 

купівлі нового обладнання;

• довговічність.
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Самопливне обладнання

Самопливні труби, сектора, фланці, 

переходи, вводи використовуються на 

підприємствах зернової та переробної

промисловості для переміщення

харчових і нехарчових сипучих

речовин: зернові, борошно, крохмаль, 

пісок, пігменти і т.д.

Переваги поліуретанових вкладок в 

самопливи:

• висока міцність до стирання;

• запобігають травмуванню зерна при 

транспортуванні;

• при проходженні зерна по поліуретановим

самопливам не утворюється пил в 

виробничих приміщеннях;

• зниження рівня шуму;

• мають антистатичні і протипожежними

властивості;

• температурний режим експлуатації від -20 °

до + 80 °;

• термін експлуатування вище, ніж у металу.
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Самоплинне обладнання, зернопроводи для 

переміщення сипучих продуктів включає в 

себе:

• самопливні вкладки для труби квадратного 

і круглого перетину;

• сектора і коліна, що застосовуються для 

створення необхідного кута повороту 

самопливу;

• вводи одинарні, подвійні і симетричні, що

застосовуються для з'єднання однієї або

двох труб до самопливу.
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Поліуретанові сита
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Сита для грохотів з поліуретану - це:

• Точне сортування за рахунок високої точності

чарунків сита.

• Видача граничної фракції за рахунок

еластичних перемичок між перфораціями і 

конічної форми чарунків сита.

• Висока зносостійкість і тривала працездатність

в результаті особливих властивостей

поліуретану.

• Зниження шуму за рахунок звукопоглинальних

властивостей поліуретану.

• Підвищення швидкості проходження матеріалу

в зв'язку з рівною верхньою поверхнею.

• Нижчі питомі і експлуатаційні витрати за 

рахунок тривалого періоду експлуатації (в 10-20 

разів довше в порівнянні з металевими) і 

швидкої заміни сегментів.

• Висока ремонтопридатність (в разі

пошкодження сита, заміні підлягає сегмент, а не 

все сито відразу).

• Термін служби поліуретанових сит в порівнянні

з гумовими і металевими збільшується до 10 

разів залежно від породи і умов.
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Поліуретанові скребки
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Поліуретанові скребки стрічок успішно і впевнено

замінюють аналогічні вироби з металу або пластику, і

користуються все більшим попитом на на багатьох

підприємствах. Такий попит пояснюється рядом

переваг:

• Завдяки своїй зносостійкості поліуретан в десятки разів

збільшує період заміни очисних елементів, забезпечуючи

при цьому вигідну економію;

• Еластичність і пружність матеріалу забезпечує виробам

підвищену ударостійкість;

• Стабільність роботи в широкому діапазоні

температурних режимів. Поліуретановий скребок не 

деформується при нагріванні до високої температури, не 

розтріскується і не ламається при сильному морозі;

• Коефіцієнт зчеплення у поліуретану набагато нижче ніж

у пластику, гуми або металу, що запобігає налипання на 

лопатку і забезпечує легке її очищення;

• Поліуретан не піддається корозії.

• Скребок для очищення стрічки має достатню жорсткість

для того, щоб якісно очищати її від сторонніх речовин і 

відходів виробництва і при цьому не пошкоджувати

транспортер.


