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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Корозия от морска вода на тази входна тръба от системата за охлаждане на АЕЦ.  

ПРОБЛЕМ 
Корозията причинява вреди по тези тръби в мястото на връзката между бетонната 
тръба в морето и стоманената тръба към охладителната система, а предишното 

покритие от продукти на керамична основа не осигурява необходимото ниво на 
защита. Трябвало е да се осигури надеждно покритие за сигурна защита в тази 

ситуация.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно технологични процедури Belzona Know-How 

VPF-1 и VPF-2. От АЕЦ са одобрили полагане на четири слойна защитна система с цел 
максимална дълготрайност.   

ФАКТИ 
Били са осъществени пробни покрития в друга електроцентрала със системата Belzona 
в сравнение с 2 алтернативни доставчици (и двата продукта са на керамична основа). 

Установено било безпорното предимство на Belzona по отношение на защитата от 
корозия и ерозия, следователно и като икономическа ефективност. Все още се 

провеждат испитанията за дълготрайност. Поради местоположението на покритията не 
е възможна цялостна инспекция, но кадри от скорошно използване на телекамери за 

проверка са показали липса на корозия. Очаква се, че покритието ще изпулнява 

отлично предназначението си поне 6 години за разлика от предходните покрития , 
които са трябвало да се препокриват на всеки 2 години.   
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