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Wewn´trzne powłoki trudnoÊcieralne
w rurociàgach KGHM
Na czerwiec tego roku przewidziano oddanie do u˝ytku nowych rurociàgów DN 1200 na terenie najwi´kszego
w Europie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych ˚elazny Most.

J

est to gigantyczny obiekt zajmujàcy powierzchni´ 1,4 tys. ha, w którym magazynowane sà odpady poflotacyjne rudy miedzi przerabianej w Zakładach
Wzbogacania Rud. Odpady dostarczane sà do składowiska hydrotransportem (rurociàgami) w formie płynnej
mieszaniny. Ten sposób transportu zapewnia wysokà
efektywnoÊç i małà awaryjnoÊç. Jednak i on stwarza powa˝ne wyzwania, z którymi nale˝ało si´ zmierzyç. Jednym
z wi´kszych jest proces wewn´trznej degradacji rurociàgów. Powierzchnie rury nara˝one sà na Êcieranie przez
elementy stałe pulpy. Ich granulacja dochodzi do 2 mm.
Drugim powa˝nym czynnikiem niszczàcym jest korozja.
Jednà z dotychczasowych metod wydłu˝ania czasu ˝ycia takich rurociàgów było obracanie rur co kilkanaÊcie
miesi´cy o kilkadziesiàt stopni. Dzi´ki temu najbardziej
przetarta powierzchnia dna rury w´drowała do góry,
a jej miejsce zajmowała Êcianka grubsza, dotychczas
mniej nara˝ona na przetarcie. Ten stosunkowo kłopotliwy proces mo˝e byç wyeliminowany dzi´ki zastosowaniu trudnoÊcieralnych wykładzin wewn´trznych.

Te sty
Firma Dega Plus w 2010 roku zaproponowała u˝ycie
swoich powłok PUR (poliuretanowych) o handlowej nazwie Protec II. Dzi´ki wysokiej odpornoÊci na Êcieranie
Fot. ˚elazny Most, rurociàgi NR3 i NR4

Fot. ˚elazny Most,
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i przyczepnoÊci do podło˝a materiał dawał podstawy do
wiary w jego skutecznoÊç na instalacji KGHM. Prób´
wykonano na pracujàcym ju˝ rurociàgu DN 800. Przy
okazji prac serwisowych na rurociàgu Dega Plus dostarczyła 8 – metrowy, testowy odcinek rury pokryty wewnàtrz powłokà z szybkowià˝àcego poliuretanu Protec II. Został on wspawany w istniejàcy rurociàg.
Po 15 miesiàcach (3434 godziny ciàgłej pracy), wykonano przeglàd powłoki. Wynik testu był pozytywny, dlatego została podj´ta decyzja o dopuszczeniu powłok firmy
Dega Plus do stosowana w Kombinacie Miedziowym jako antykorozyjna powłoka trudnoÊcieralna.

Za sto so wa nia
W paêdzierniku 2014 Dega Plus wysłała pierwsze rury z powłokà trudnoÊcieralnà na nowà inwestycj´
KGHM. Były to dwa rurociàgi poflotacyjne o Êrednicy 1200 mm prowadzàce do zbiornika ˚elazny Most.
Ostatnie prace zwiàzane z zabezpieczeniem wewn´trznych miejsc spawania rur wykonano w grudniu 2015.

Oczysz czal nie Êcie ków
Powłoki PUR firmy Dega Plus znalazły równie˝ zastosowanie w najwi´kszej w Polsce oczyszczalni Êcieków
Fot. ˚elazny Most,
rurociàgi NR3 i NR4
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„Czajka” w Warszawie podczas realizacji układu przesyłu Êcieków z Warszawy lewobrze˝nej. Izolowano nimi
rury i kształtki od DN 1000 do DN 1600. Zostały one
u˝yte w obiektach Zakładu Farysa, syfonie pod Wisłà,
Zakładzie Âwiderska oraz w kolektorach prawobrze˝nych. Innym przykładem jest izolacja wewn´trzna rurociàgu DN 1200 w przepompowni Êcieków Ludzisławice
(woj. Lubuskie).

Prze sył naf ty i ga zu
Badania wykonane w Instytucie Nafty i Gazu potwierdziły, ˝e powłoka Protec II spełnia wymagania
Normy PN–EN 10290 dla rurociàgów przybrze˝nych
i morskich. Dzi´ki temu z sukcesem jest stosowana jako zabezpieczenie antykorozyjne podziemnych elementów rurociàgów w przemyÊle gazowym i petrochemicznym. Dla tej bran˝y Dega Plus izoluje głównie
zawory, łuki, trójniki, kolektory dla Gaz Systemu,
PGNiG, Lotos i innych.

Rurociàgi wody chłodzàcej
Powłoki PUR z Dega Plus sà stosowane jako zewn´trzna powłoka antykorozyjna rurociàgów w Programie Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi „Głogów”. Powłoka izoluje podziemne i naziemne odcinki
rurociàgów wody chłodzàcej.

Fot. ˚elazny Most,
rurociàgi NR3 i NR4

Powłoka poliuretanowa Dega Plus dzi´ki wysokiej odpornoÊci na działanie wody morskiej dobrze sprawdza
si´ w portach jako izolacja pirsów i dalb cumowniczych.
Rosnàce zainteresowanie inwestorów antykorozyjnymi powłokami trudnoÊcieralnymi Dega Plus dowodzi,
˝e ich wysoki poziom techniczny jest dobrà odpowiedzià na rosnàce wymagania rynku.
Kazimierz Frey
Dyrektor ds. produkcji i handlu, Dega Plus

Oczyszczalnia Êcieków „Czajka"
Huta miedzi Głogów

Rurociàgi ˚elazny Most
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