
CONDUCTE SPECIALE PENTRU ENERGIE 
REZISTENTE LA TEMPERATURI EXTREME

CARD DE IDENTITATE

Nume
LINIE COMPLETĂ PENTRU
EXTRUDARE CONDUCTE
SPECIALE DIN PPS

Sector
ENERGIE REGENERABILĂ

Tipologie pro� le
CONDUCTĂ MARE CU 4 CAVITĂȚI 

Material
PPS

Caracteristici speci� ce
REZISTENTĂ LA TEMPERATURI 
EXTREME

FRIUL FILIERE S.P.A.
Via Polvaries, 21
33030 Buja (UD) ITALY
Te. +39 0432 961811
www.friul� liere.it
www.� cmaterial.com

Pentru aplicațiile cele mai di� cile care nece-
sită sterilizări repetate sau tenacitate mare, 
PPS(polifenilsulfona), aparținând familiei de po-
limeri sulfurici amor� , este cea mai bună alegere.
Cu o temperatură de deformare sub sarcina de 
207°C este capabil să reziste la șoc continuu și 
expunere la căldură și este un material cu au-
to-stingere. Aceste proprietăți fac PPS-ul foarte 
interesant pentru mai multe aplicații diferite ca, 
de exemplu, articole în domeniul medical, sani-
tar și pentru aviație, dar pe de altă parte, destul 
de complicate în procesul de extrudare. O � rmă 
europeană, interesată să implementeze gama 
ei de produse cu PPS, a apelat la Friul Filiere, 
conștientă de faptul că această companie specia-
lizată în producția de echipament și linii comple-
te pentru extrudarea tehnopolimerilor speciali, a 
acceptat provocarea.

Friul Filiere SpA a câștigat cu succes această pro-
vocare, datorită cercetării și fabricării unui proiect 
la cheie dedicat, constând în:

• un extruder cu șnec și cilindru din oțel inoxidabil 
rezistent la temperaturi ridicate cu șnec din oțel 
nitrurat executat cu pro� l dedicat și rezistențe 
ceramice pentru termoreglarea cilindrului;

• fi lieră foarte specială datorită distribuțiilor de 
� ux, răcire interioară a � lierei pentru stabiliza-
rea pereților, alegerea oțelului inoxidabil;

• sistem de încălzire;
• un sistem inovativ de calibrare cu calibratoare 

termoreglate la temperaturi ridicate.

Utilizarea acestei tehnologii speciale a permis 
FRIUL FILIERE să extrudeze PPS în ciuda faptului 
că parametri tehnici ai materialului sunt extremi: 
temperatura de procesare de exemplu este între 
350°C și 400°C, punctul de înmuiere Vicat este 
230°C și materialul în faza de plasti� ere are o 
foarte mare � uiditate, din aceste motive este 
foarte di� cil de extrudat și calibrat.

Acesta este un interesant proiect la cheie, 
datorită aplicării sale într-o instalație com-
pletă pentru alimentarea cu apă încălzită 
de către panouri solare.

TEHNOLOGIE  AVANSATĂ  DE  EXTRUDARE 
DEDICATĂ  ENERGIEI  REGENERABILE

REPREZENTANȚA PENTRU ROMÂNIA:

LINII DE EXTRUDARE  

EXTRUDERE

VERTICALE
ORIZONTALE
UNIVERSALE SERIE: 13-23-33-38-45-60

CO-EXTRUDERE  

PROIECTE LA CHEIE ÎN EXTRUDARE,
TOTUL DINTR-O SURSĂ UNICĂ:

OMEGA S EVOLUTION
DOWNSTREAM

CLASSICAL
DOWNSTREAM

• EXTRUDERE
• COEXTRUDERE
• SCULE – FILIERE, CAPETE  DE  EXTRUDARE
• SISTEME DE CALIBRARE
• LINIII DE EXTRUDARE
• ECHIPAMENTE AUXILIARE

- STUDII DE FEZABILIATATE, PROIECTARE
- CERCETARE PENTRU DETERMINAREA FORMULEI 

OPTIME DE MATERIAL
- DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
- PRODUCȚIA DE ECHIPAMETE, SCULE ȘI ACCESORII

PROBE DE PRODUCȚIE LA LIVRARE ȘI 
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE.

OMEGA S -  SINGLE SCREW 
SERIE: 45-60-80-100-120-160

TWIN SCREW 
•  PARALEL
SERIE: 70-90-110-130

MAȘINI  AUXILIARE ȘI ACCESORII

• CONIC
SERIE: 43-53-63-83

PLASTIC SYSTEMS SRL
Sibiu – România

550052, Şoseaua Alba Iulia, nr. 110
Tel/Fax: +40 269 229685

Mobil: +40 746 015 555; +40 788 015 555
www.plasticsystems.ro


