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Фланецът е бластиран и 
готов за формовъчните 

операции  

Формовъчната плоча и  
специално изработените 
уплътнителни вложки  

Формоване на 
фланцевото 

уплътнително лице  

Формованият фланец е 
готов за включване в 
производството   

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Този съд е бил реконструиран за други условия на експлоатация и затова фланцевият 

му отвор е трябвало да се промени и да се защити уплътнителното му лице от вредното 

въздействие на работните флуиди.  

ПРОБЛЕМ 
Оригиналният материал на фланеца (обикновенна въглеродна стомана) би бил 
подложен на корозионно въздействие, ако повърхността не е подходящо изолирана от 

такова влияние.  

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД 
Приложението е осъществено съгласно модифицирана технологична процедура Belzona 
Know-How VPF-13.  

ФАКТИ 

Ремонтни огневи методи не са били разрешени и затова наваряване на лицето е било 

изключено като алтернатива. Ръчно нанесено покритие съще не е било подходящ 
вариант, понеже окончателното завършване е изисквало много добро уплътнително 

лице  на фланцевата връзка. Изпълнението по технология на Belzona е осигурило 
перфектно формовано и защитено от корозия уплътнително лице на фланеца.  
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Формоване на ново уплътнително лице на фланец 

СТАТИСТИКА 

 КЛИЕНТ 
Голям нефтодобивен 
оператор в Северно 
море  

ДАТА НА 

ПРИЛОЖЕНИЕТО 
Март 2006 

ОСНОВА 
Стомана  

ПРОДУКТИ 

Belzona® 1111 
(Super Metal) 
Belzona® 9411 
(Release Agent) 
 


