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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Вал към гребния винт с Ø240 mm на 2500 тонен брегови танкер.  

ПРОБЛЕМ 
Бронзовата облицовка е била износена и е трябвало да се замени с нова. По 
повърхността на вала е имало покритие от вулканизирана гума, което е било 
ненарушено, но по време на замяната на облицовката е било повредено и 
разхерметизирано. Това би довело до бъдеща кревисна и биметална корозия.   

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Гуменото покритие е било отрязано до ненарушена област и подходящо 
награпено. Бронзовта облицовка е заострена до диаметъра на гуменото 

покритие и завършено на струга с груба винтова линия и намалителни канали. 
След бластиране на вала, е бил положен материал Belzona® 1111 между 

облицовката и покритието. Повърхността след това е грундирана и материал 

Belzona® 2141 е положен за уплътняване на областта между гумата и бронза.  

ФАКТИ 
Предимството от прилагането на Belzona за този клиент е уплътняване между 

твърдата бронзова и гъвкавата гумена повърхности, без необходимост при 
такъв ремонт да се отстрани изцяло старото гуменото покритие от вала.  
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Belzona® уплътнява обшивката на валa за гребния винт  
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