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CASE STUDY 
 

 

 

 
За големината на помпите 

може да се съди от 
размера на  тръбите  

Смукателната част със 
защитното покритие  

Степента на корозия е 
видна от състоянието на 

тръбопроводите  

Завършеното приложение  

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Охлаждащи помпи ‘Allen Gwynnes’. Дебитът на тези помпи е 545 000 литра 

охлаждаща вода за минута. 

ПРОБЛЕМ 
Повреди от ерозия и корозия специално по леглата на носещите пръстени, 

водоразделящите ръбове и доставящите вода тръбопроводи.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно технологични процедури Belzona Know-

How СЕР-1 и СЕР-3. Специално внимание е било обърнато при подготовката на 

повърхността с повтарящи се измивания с пароструйка и бластиране за 

отстраняване на отлаганията от сол. 

ФАКТИ 
Преди това е било използвано конкурентно керамично покритие. Въпреки по-

ниската си цена то не е осигурило нужната степен за повишаване КПД на 

помпите така, както това е направило следващото покритие осъществено с 

Belzona® 1341. Приложението е било в много добро състояние при 

осъществена проверка през 2007 год. 
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Защита с Belzona® на основни охлаждащи помпи  
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