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СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Сероочистващата инсталация работи при температура 93°С  и обхваща пет 

разпръсквателни нива в шест тръби пренасящи варов ратвор.  

ПРОБЛЕМ 
Варовият разтвор от четири разпръсквателни нива нагоре причинява разрушаване на 

съществуващото покритие от полиурея, вследствие на което относително меките тръби  

в сероочистката се подлагат на ерозионно въздействие от варовия разтвор. При 

пробив на тръбите, изтичащият поток би намалил общата ефективност на очистката, а 

като следствие би увеличил и работните разходи. 

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Belzona® 1391 и Belzona® 5891 са положени в съответствие с модифицирана 
технологична процедура Belzona Know-How VPF-2.  

ФАКТИ 

Замяната на съществуващите изтънели тръби в сероочистващата инсталация би 

изисквала неприемливо дълъг период за доставка и възпрепятстващи разходи. Изборът 

на Belzona е бил свързан с необходимостта ремонтът да се извърши бързо и на място, 
икономически ефективно при осигуряване на висока устойчивост към абразия, 

температура и химически реагенти.  
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Доказана дълготрайност при ремонт на сероочистваща инсталация  
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