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NEWSLETTER ● 2014 Május 
 

 

A CERAMIC POLYMER: Antisztatikus 

dízelolaj tartály belső bevonat – és hosszú 

távú védelem a tetőszerkezetre 

 

Klaipeda kikötőváros Litvániában, a Balti tenger egyik legfontosabb kereskedelmi kikötői 

között foglal helyet. 2013-ban több mint 33 millió tonna (!) termék került ki- és 

berakodásra. Az ásványolaj termékek forgalma a régióban óriási; a múlt évben több mint  

7 millió tonna, ami havonta érkezett Oroszország finomítóiból, kerül itt tárolásra, majd 

exportra a világ minden része felé.   

 
Klaipeda kikötőjének nemzetközi 

kereskedelmében óriási tároló tartályok vannak, 

ásványolaj és egyéb szénhidrogén folyadékok 

tárolására. A múlt év végén, az egyik tároló 

tartályt felújították. A tetőszerkezet tartó 

gerendái, valamint a teljes tartálybelső a 

CERAMIC POLYMER GmbH magas 

minőségű bevonatával lett ellátva.   

 

A Project adatai: 
A tartály magassága: 28 m 

A tartály átmérője: Ø 42 m 

Alkalmazott bevonat: CERAMIC POLYMER 

SF/LF 

Kivitelező:  UAB „DTC LT” 

   Taikos pr. 135a. 

   LT-51130 Kaunas, Tel: 370 37/407 284, igazgató: Mr. Einaaras Paulauskas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép mutatja a valós méreteket a tartályon belül - 

a bevonat felhordása előtti állapot 
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A tartály tetőszerkezete gerendázatának bevonása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „CERAMIC POLYMER SF/LF” bevonata két rétegben lett felhordva, egyenként 400 µm szárazréteg 

vastagságban, a tetőszerkezet tartó gerendázatára. Ez a rendszer oldószer-mentes, magas fokú és 

megbízható védelmet nyújt a korrózióval szemben. 

 

A „CERAMIC POLYMER SF/LF” bevonata 

kielégíti az ISO 20340-es szabványokat, 

amelyek off-shor üzembe helyezésre 

vonatkoznak.  

 

Ehhez egy 10.000 órás só-permet vizsgálat  

DIN EN ISO 9227:2006-10 szabvány szerinti 

sikeres eredménye is hozzájárult. Ez a minősítés 

lényegi fontosságú, különösen a felhasználás 

tengeri közelsége miatt.  

 

 

 

 

 

 

A tartály belső bevonása elektrosztatikus töltéselosztó rendszerrel 
 

A bevonat: PROGUARD CN 100 a.s. 

Rétegrend: 2 réteg; 500 µm/réteg  

 

A PROGUARD CN 100 a.s. bevonat elektrosztatikus elosztó képességgel 

kiegészítve nagymértékben gyúlékony anyagok tárolására szolgáló tartályokra 

lett kifejlesztve. Ha oxigén is jelen van az elektrosztatikus feltöltődés idején, 

akkor robbanáshoz vezető reakciók indulhatnak be a gőzfázisban, a tartály 

felső részében. Nano méretű carbon-szálak hozzáadásával a bevonatban vezető 

lánc alakul ki. Ez elősegíti az elektrosztatikus töltés elosztódását és 

megakadályozza a tároló tartály folyadékainak robbanás-veszélyes reakcióit.   

Ezen túlmenően a PROGUARD CN 100 a.s. bevonat magas kémiai 

ellenállást nyújt számos vegyi anyaggal szemben, így savakkal, lúgokkal 

szemben is, 4 – 11 pH érték között.  

A tető acélfelülete és a fal területei megfelelő védelemmel letekt ellátva, még a 

folyamatosan 80 
o
C üzemi hőmérséklet ellenére is.    
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A CERAMIC POLYMER bevonatai hatóságilag 

engedélyezve lettek a litván kereskedelemben 

 
Múlt év augusztusában a CERAMIC POLYMER GmbH céget különleges vizsgálat 

alá vetették. A szabvány, aminek sikerült eleget tenni: a D-SPSC-GKS. 
 

Ez a cég számára siker és elismerés, noha a cég alapvető célkitűzése, hogy vevői 

számára biztonságot és megelégedést nyújtson. 
 

Az SPSC egy független szolgáltató intézmény a termékek hatósági engedélyezése 

terén Litvániában., amely vizsgálata a gyártási folyamatot, a minőségbiztosítást és a    

CERAMIC POLYMER már igazolt első osztályú műszaki sajátságait – a 

korrózióvédelmi termékeket. 
 

A vizsgálat (audit) alatt az  SPSC az ellenőrök vizsgálták a nyersanyagok minőségét 

és a CERAMIC POLYMER napi termelési gyakorlatát.  

Ezzel a vevő egy bevizsgált és bizonylatoltan minőségi termékhez jutott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             STATYBOS PRODUKCIJOS 

                                            SERTIFIKAVIMO CENTRAS 
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