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Резервоарът с вместимост 
10600 m3  

Заварените метални 
плочи по време на тест 
за напуквания и дефекти  

Възстановяване на 
повърхността с 

питингова корозия с 
Belzona® 1121  

Нанесеното чрез горещ 
безвъздушен спрей покритие 

Belzona® 58111 преди 
разглобяване на скелето  

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Резервоар за отпадни води от производството на пулпа с обем 10600 m3 и вътрешна 

повърхност 3000 m2 .  

ПРОБЛЕМ 
Оригиналното покритие от епоксидна смола се е провалило поради ограничена 

устойчивост към сулфитни разтвори. Корозията е довела до образуване на повече от 
1000 дупки по покрива и течове от стените на съда.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Проваленото покритие е било отстранено с водоструйни устройства при свръх високо 

налягане и бластиране. Стоманени плочи са били заварени към стените на съда за 

гарантиране на механична стабилност. Ремонтът на повредите от питингова корозия е 
осъществен съгласно технологична процедура Belzona Know-How ТСС-5. Нанесени са 

два слоя защитно покритие посредством безвъздушен спрей с подгряване на 
шланговете.   

ФАКТИ 

Устойчивостта на продуктите Belzona са били доказани с над 3 годишната 

експлоатация на съда след осъществения ремонт за спиране на течовете. Спестените 

средства са сравнени с необходимите разходи за придобиване на нов резервоар: 

приблизително 4,5 милиона EURO.  
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Защита с Belzona® на резервоар за отпадни води  

 

СТАТИСТИКА 
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Предприятие за пулпа, 
Южна Германия 
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