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Zalecenia dotyczą ochrony antykorozyjnej konstrukcji metalowych, zbiorników i urządzeĔ kompleksu naftowo
gazowego, w tym:
• pomostów, chodników, podpór przewodów gazowych i naftowych;
• zewnĊtrznych i wewnĊtrznych powierzchni zbiorników do przechowywania ropy naftowej, ciemnych i jasnych
produktów ropy naftowej, czystych i szczególnie czystych cieczy wĊglowodorowych, wykorzystywanych jako
paliwa (w tym benzyny samochodowe, olej napĊdowy wg GOST 305-82);
• zewnĊtrznych i wewnĊtrznych powierzchni technicznych i przeciwpoĪarowych oraz zbiorników
magazynowych;
• zanurzonego wyposaĪenia wiertniczego (podwodnych urządzeĔ kopalnianych ropy naftowej).

Warunki eksploatacji
Konstrukcje metalowe branĪy naftowo-gazowej
eksploatowane
są
w
warunkach
złoĪonych
powodujących przyspieszoną korozjĊ stali. Wpływają na
nie Ğrodowiska eksploatacyjne o wysokiej agresywnoĞci
korozyjnej (mineralizowana woda uĪytkowa, ropa
naftowa i produkty ropy naftowej, Ğrodowisko gazowe),
takĪe naraĪone są na wpływy Ğcierne domieszek

mechanicznych,
promieni
słonecznych,
spadki
temperatur i zmiennych mechanicznych obciąĪeĔ.
Twarde
warunki
eksploatacji
konstrukcji
metalowych i podwyĪszenie wymagaĔ dla ich stanu
technicznego okreĞlają koniecznoĞü zastosowania
niezawodnych Ğrodków ochrony antykorozyjnej.

Systemy powłok VMP
Jednym
z
najbardziej
niezawodnych
i ekonomicznie efektywnych metod ochrony jest
zastosowanie lakierniczo-farbiarskich powłok na bazie
podkładów wysoko pigmentowanych (wypełnionych)
cynkiem. Do tej klasy materiałów naleĪą systemy powłok
VMP, które całkowicie odpowiadają wymaganiom
rosyjskim i miĊdzynarodowym i z powodzeniem
stosowane są w budownictwie nowych i renowacji
eksploatowanych
obiektów
zabezpieczając
długookresową, wiĊcej niĪ 10-15 lat, ochronĊ przed
korozją. Systemy powłok składają siĊ z dwóch lub
trzech warstw farb i lakierów o róĪnych mechanizmach
ochrony, z których kaĪda spełnia okreĞloną funkcjĊ.
Wypełnione cynkiem podkłady ZINOTAN, ZINEP,
ZFES, ZINOTERM spełniają protektorową (katodową)
ochronĊ stali analogicznie do tradycyjnych cynkowych
powłok, dziĊki czemu ich stosowanie nazwano
technologią „zimnego” cynkowania.
Poszczególne warstwy systemu – miĊdzywarstwowa i nawierzchniowa działają wg mechanizmu
ochrony
barierowej
przeciwdziałając
przenikaniu
agresywnego Ğrodowiska do podkładu i
metalu.
Do tego celu mają zastosowanie emalie serii

Certyfikacja branĪowa i badania

3RZáRNL RFKURQQH 903 SRVLDGDMą DSUREDW\
LUHNRPHQGDFMHGRVWRVRZDQLD
• 6$  Ä7UDQVQHIW´  6SyáND  $NF\MQD  7UDQVSRUWX     URS\
QDIWRZHM  5HMHVWU 7, L 7: 5HMHVWU Z\PRJyZ WHFKQLF]Q\FK 6$
Ä7UDQVQHIW´LGRNXPHQWDFMLWHFKQLF]QHMSURGXFHQWyZ 
• 61 Ä5RVQHIW´ 6SyOND 1DIWRZD 5RV\MVND QDIWD 
Ä7HFKQRORJLF]QD LQVWUXNFMD VSyáNL 1U 3 6 5 Ɍ
 $QW\NRUR]\MQD RFKURQD SRMHPQRĞFLRZ\FK LQVWDODFML
WHFKQRORJLF]Q\FK´
• $61 Ä%DV]QHIW´ $NF\MQD 6SyáND 1DIWRZD %DV]NLUVND
QDIWD  Ä672  6WDORZH ]ELRUQLNL PDJD]\QRZH
NRSDOQL URS\ QDIWRZHM 2JyOQH Z\PDJDQLD GOD RFKURQ\ SU]HG
ZHZQĊWU]QąNRUR]Mą´
• 0LĊG]\UHVRUWRZHM .RPLVML *RVVWDQGDUGX )5
3DĔVWZRZHJR VWDQDUGX )5  Ä'HF\]MD R GRSXV]F]HQLX GR RFKURQ\
]ELRUQLNyZ PDJD]\QRZ\FK SU]HFKRZ\ZDQLD  MDVQ\FK
SURGXNWyZURS\QDIWRZHM´
• 26$Ä*D]SURP´5HMHVWU
Ä:1,,*$=´ ,QVW\WXW   QDXNRZREDGDZF]\  JD]yZ  *D]RZ\FK 
2SLQLDR]JRGQRĞFLV\VWHPXSRZáRN903]Ä7HFKQLF]Q\PL
Z\PDJDQLDPL GOD ]HZQĊWU]Q\FK RGSRUQ\FK QD ZDUXQNL
DWPRVIHU\F]QH SRZáRN NRQVWUXNFML PHWDORZ\FK 26$
Ä*D]SURP´


1/2

POLYTON, kompozycje FERROTAN, ALUMOTAN
i inne. PodwyĪszone własnoĞci barierowe nadawane są
tym materiałom przez wchodzące w ich skład efektywne
antykorozyjne składniki – Īywice poliuretanowe
i pigmenty o łuskowatej formie.
Oprócz
ochronnej,
emalie
nawierzchniowe
spełniają
funkcjĊ
dekoracyjną.
Wybór
koloru
dokonywany jest wg katalogu RAL. PodwyĪszoną
odpornoĞcią na promieniowanie ultrafioletowe wyróĪnia
siĊ powłoka POLYTON-UR (UV).
Utwardzane wilgocią powietrza poliuretanowe
materiały : ZINOTAN, FERROTAN, ALUMOTAN
i POLYTON-UR doskonale zarekomendowały siĊ przy
ochronie przed korozją konstrukcji metalowych
zbiorników magazynowych i instalacji. ZFES jest
najbardziej szybko-schnący ze wszystkich podkładów
wypełnionych cynkiem VMP i ma szerokie zastosowanie
do ochrony zbiorników magazynowych do jasnych
produktów ropy naftowej.
W przypadkach gdy w prowadzeniu prac
remontowych
strumieniowo-Ğcierne
przygotowanie
powierzchni wydaje siĊ niecelowa lub nieekonomiczne,
zaleca siĊ nanoszenie grubo-warstwowej powłoki
IZOLEP-mastic.
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Typowe systemy ochrony obiektów
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Konstrukcje metalowe w atmosferze, powierzchnia zewnĊtrzna zbiorników
ZINOTAN (1 warstwa), wypełniona cynkiem
jednoskładnikowa kompozycja poliuretanowa, utwardzana
80
wilgocią powietrza
POLYTON-UR (1 warstwa), jednoskładnikowa emalia
6$Ä7UDQVQHIW´
1
Sa 2 /2
poliuretanowa, utwardzana wilgocią powietrza, kolor wg kat.
60
24
61Ä5RVQHIW´
RAL
:1,,*$=
POLYTON-UR (UV) (1 warstwa), dwuskładnikowa akrylouretanowa emalia, odporna na promienie UV, kolor wg kat.
60
RAL
Całkowita gruboĞü, μm
200
ZINOTAN (1 warstwa), wypełniona cynkiem
80
jednoskładnikowa kompozycja poliuretanowa, utwardzana
wilgocią powietrza
1
61Ä5RVQHIW´
Sa 2 /2
15
ALUMOTAN (2 warstwy), jednoskładnikowa poliuretanowa
$61Ä%DV]QHIW´
60
kompozycja z aluminiowym pudrem, utwardzana wilgocią
powietrza
Całkowita gruboĞü, μm
140
ZINEP (1 warstwa), wypełniony cynkiem epoksydowy
40
podkład dwuskładnikowy
POLYTON-UR (1 warstwa), jednoskładnikowa emalia
poliuretanowa, utwardzana wilgocią powietrza, kolor wg kat.
60
1
Sa 2 /2
RAL
61Ä5RVQHIW´
15
POLYTON-UR (UV) (1 warstwa), dwuskładnikowa akrylouretanowa emalia, odporna na promienie UV, kolor wg kat.
50
RAL
Całkowita gruboĞü, μm
150
IZOLEP-mastic (1 warstwa), jednoskładnikowa
170
grubowarstwowa emalia epoksydowa
St 2 lub St 3
Rekomendacja
POLYTON-UR (UV) (1 warstwa), dwuskładnikowa akrylo11
WNIIGAZ
uretanowa emalia, odporna na promienie UV, kolor wg kat.
50
RAL
Całkowita gruboĞü, μm
220
WewnĊtrzna powierzchnia zbiorników magazynowych na ropĊ naftową i ciemne produkty naftowe
ZINOTAN (1-2 warstwy), wypełniona cynkiem
6$Ä7UDQVQHIW´
jednoskładnikowa kompozycja poliuretanowa, utwardzana
100
1
wilgocią powietrza
61Ä5RVQHIW´
Sa 2 /2
10
FERROTAN (2 warstwy), jednoskładnikowa poliuretanowa
$61Ä%DV]QHIW´
200
kompozycja z miką Īelazną, utwardzana wilgocią powietrza
:1,,*$=
Całkowita gruboĞü, μm
300
WewnĊtrzna powierzchnia zbiorników magazynowych na jasne produkty naftowe
'HF\]MD0:.
ZFES (4-5 warstw), wypełniona cynkiem kompozycja
1
Sa 2 /2
140
*RVVWDQGDUW5)
dwuskładnikowa na bazie etylo-krzemianowego spoiwa
10
0LĊG]\UHVRUW.RPLVMD
Całkowita gruboĞü, μm
140
3DĔVWZ6WDQGDU\]DFML 
Konstrukcje stacji gazogeneratorowych, toru wylotowego(wydechowego), zewnĊtrzne powierzchnie
o
o
przewodów spalinowych w temperaturze eksploatacji do 350 C (krótkotrwale do 400 C)
ZINOTERM (2 warstwy), termoodporna, wypełniona
100
cynkiem, kompozycja krzemo-organiczna
1
Sa 2 /2
5
ALUMOTERM (1 warstwa), termoodporna krzemo20
organiczna kompozycja z pudrem aluminiowym
Całkowita gruboĞü, μm
120

Obiekty zabezpieczone powłokami VMP
Wydobycie ropy naftowej: SN TSN-BP(TumeĔska Spółka Naftowa- British Petroleum) – konstrukcje metalowe CPS
i UPN „Górno-CzoĔskiego złoĪa nafto-gazowego”;
OSA „Transnefteprodukt” – PPS (przepompownia) głównego rurociągu ropopochodnych produktów „Wtorowo3
3
Primorsk”; park PZS – 10000 m i park PZS – 5000 m OSA „Południo-Zachód transnefteprodukt”
i „Uraltransnefteprodukt”;
3
NK „Rosneft” – konstrukcje wsporcze rurociągu naftowego „Vankor-Purpe”, park PZS – 20000 m i park PZS –
3
5000 m i inne.
3
3
Rafinacja ropy naftowej: SN „Alians” – Park-20000 m 3 i RWS-5000 m i OSA „Chabarowski NPZ”;
SN „LUKOIL - PZSP(Pion. Zbiorn.Stal.z Ponotont.)-20000 m OSA „LUKOIL – NiĪno-nowogród-nafto-syntez-org”
(NiĪny Nowogród nafto-syntez org.);

3

3

SN „Rosneft” –park PZS – 5000 m i PZS – 2000 m Rafinerie: „Komsomolsk”, „Krasnodarsk”, „TuapsiĔsk”;
Wydobycie gazu: EHONRZHSU]HMĞFLD SU]HMD]G\ LRGENRPRU\JD]RZH&]%6 (Czusowa-BereĨniki-Solikamsk) Ä3HUPWUDQVJD]´
6\VWHP\Z\GHFKRZH*3$ $JUHJDW\3RPSRZ*D]RZH 6S]RRÄ3HUPWUDQVJD]´Ä7XPHĔWUDQVND]´Ä6XUJXWJD]SURP´LLQQH
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