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Dane techniczne
Projekt:  nakładanie powłok na rury ze stali węglowej 

dla oczyszczalni ścieków w Polsce

Ilość/Wymiary:  65 rurociągów o średnicach do 2 metrów i 
długościach do 6 metrów

Produkty:   PROGUARD CN 200 – powłoka wewnętrzna, 
Ceramic-Polymer SF/LF – powłoka zewnętrzna

Powłoki przeznaczone do zabezpieczania zbiorników na ścieki:

65 rur w dużej oczyszczalni ścieków w Polsce zostało 
zabezpieczone przed ścieraniem i działaniem chemikaliów 

Poprzednie rury zasilające z wysokiej jakości stali nierdzewnej wy-
kazywały silną korozję krystaliczną spowodowaną długotrwałym 
kontaktem ze ściekami. Zawierają one chlorki, które niszczą nawet 
ochronną warstwę pasywną stali nierdzewnej.

Operatorzy zakładu zdecydowali się na zastosowanie rur ze stali 
węglowej i nałożenie wysokiej klasy powłok, aby zapobiec ich 
uszkodzeniom korozyjnym. O oferty poproszono  5 producentów 
powłok; porównano właściwości produktów. Do tak dużego projektu 
przekonują przykłady zastosowań w środowisku ścieków naszych 
bezrozpuszczalnikowych systemów powłok: PROGUARD CN 200 
jako odporna chemicznie powłoka wewnętrzna oraz CERAMIC-POLY-
MER SF/LF jako niezawodna powłoka zewnętrzna. Ogromne rury są 
obecnie zabudowane w oczyszczalnię ścieków. W marcu 2020 r. 
nowe podzespoły zostaną oddane do użytku. W celu trwałego 
zabezpieczenia rurociągów wykorzystano około 3,7 tony materiału 
powłokowego.

Oczyszczalnia ścieków w Polsce centralnej, jedna z największych w Europie Środkowej, o dobowej 

wydajności 500 000 m 3. Do 2021 roku przepustowość miała zostać podwojona. W ramach tego 

ogromnego projektu rozbudowy i renowacji 65 rur zostało pokrytych naszymi powłokami PROGUARD CN 200 

i CERAMIC-POLIMER SF/LF w celu uzyskania trwałej ochrony przed korozją.
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Nasze produkty:

- PROGUARD CN 200
- CERAMIC-POLYMER SF/LF

Nawet przy silnych obciążeniach chemicznych: trwała ochrona przed korozją dzięki 
tylko jednej warstwie

PROGUARD CN 200 zapewnia jednolitą i nieskazitelną powłokę już po jednej  warstwie nano-
szonej metodą natrysku bezpowietrznego. Nawet przy agresywnej chemicznej ekspozycji na 
ścieki, jedna warstwa 500 m przyczynia się zasadniczo do długiej żywotności rur. PROGUARD 
CN 200 to idealny wybór dla całej gamy infrastruktury wodno-ściekowej. 

Wysokowydajna warstwa chroniąca przed wpływami środowiska

CERAMIC-POLIMER SF/LF nadaje się jako powłoka wewnętrzna i zewnętrzna do różnych zbior-
ników lub rurociągów. Znaczna odporność na wpływy środowiska zapewnia ochronę w wil-
gotnych i przemysłowych atmosferach. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na 
ścieranie i właściwościami adhezyjnymi. Jest również nakładany w jednej warstwie metodą 
natrysku bezpowietrznego. W ramach tego projektu grubość warstwy 300 μm wystarczyła do 
kompleksowej ochrony.

Rury po montażu, miejsca spawania zostały dodatkowo zabezpieczone warstwą ochronną.Rury pokryte powłoką przed montażem.

Biuletyn 01 | 2020


