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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Атмосферното въздействие върху оригиналната боя на тези работещи при високи  
температури тръбопроводи от стомана „дуплекс”.  

ПРОБЛЕМ 
Пропадането на оригиналната система на покритие е изложило тръбопроводите на 

риск от поява на пукнатини вследствие на стресова корозия, всякога когато водната 
противопожарната система е била изпробвана.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно модифицирана технологична процедура Belzona 

Know-How VPF-2. Тръбопроводите са били хидробластирани за отстраняване на старата 
боя и отлагания на сол по повърхността им.  

ФАКТИ 

Възможността за осъществяване на приложението при работеща платформа 

означавало, че не се е наложило временно спиране на експлоатацията й. Загубите от 
евентуален престой биха означавали загуба на продукция, измерима в милиони долари 

за всеки  ден. Атестацията, получена от оператора RBG Limited, подчертава 

преимуществата на системата Belzona.  
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