
                        

 
 

  پوشش هاي خطوط لوله

  

   PolyPipe HOMA-11: پوشش پلي يورتان تار فاقد حالل

    

اين پوشش دو جزئي به صورت يك درصد جامد برپايه رزين پلي يورتان آروماتيك به همراه كولتار 

توجه به اين كه در فرموالسيون اين پوشش حالل وجود ندارد، مشكالت ناشي از به با . طراحي شده است

وجود كولتار در فرموالسيون مقاومت شيميايي آن را تا . كار بردن حالل ها در مورد آن مطرح نمي شود

كيفيت باال، مقاومت خوردگي عالي، چسبندگي بسيار خوب، انعطاف . اندازه بسيار زياد باال برده است

اين محصول با اسپري مخصوص . پذيري و خواص مكانيكي مناسب از ويژگي هاي خاص اين پوشش است

قابليت اعمال در  مي توان به از جمله ويژگي هاي خاص اين پوشش .تحت دما و فشار باال اعمال مي شود

فرد  اختار منحصر بهــطوح فلزي و ســبندگي و چقرمگي باال بر روي ســمحدوده دمايي وسيع، چس

high build  ،اشاره كردكه قابليت اعمال در ضخامت باال در يك اليه را بدون پرايمر فراهم مي سازد.   

  

 : كاربرد محدوده �

  پوشش پالستيك ترموست جهت لوله هاي فلزي مدفون -1

پوشش خارجي خطوط لوله مدفون در خاك يا مغروق در آب  -2

  هاي شور

پوشش خارجي زانويي ها، شيرآالت، اتصاالت، مدفون در خاك،  -3

  مغروق در آب هاي شور يا شيرين و يا روي زمين 

  پوشش پايل هاي فلزي و بتني -4

  on-shoreو  off-shoreپوشش سطوح فلزي و بتني در  -5

  چدنيپوشش لوله هاي  - 6

  الينينگ مخازن ذخيره آب صنعتي، آب شور، نفت خام -7

  پوشش داخلي و خارجي دريچه هاي عبور آب دريا -8

  پوشش تجهيزات در نيروگاه ها، پتروشيمي و پااليشگاه ها -9

  پوشش ضدخوردگي جهت محافظت سطح خارجي شيرآالت -10

  

 :تصوير اجرايي �

     

19-4  

  

  

 :اطالعات فني �

  مشكي  فام

  براق  براقيت

  ٪ 100  جامد حجمي

kg/m  پوشش تئوري
2

 9/2 – 9/1  

  ميكرون 600 – 1500  ضخامت پيشنهادي

  دانسيته
A :gr/cmجزء 

3
 82/1  

B :gr/cmجزء 
3

 24/1  

   = A/B  54/4/  1  نسبت اختالط وزني

  = A/B  3/  1  نسبت اختالط حجمي

  ويسكوزيته
  A :cps 2950جزء 

  B :cps 100جزء 

  psi 1500  چسبندگي

  ٪ 3/10  ازدياد طول

  70  مقاومت سايشي

  in- lb 75  مقاومت در برابر ضربه

  Shore D (  71(  سختي

  بسته بندي
  كيلوگرم A: 16/18جزء 

  كيلوگرم B :4جزء 

  ماه 12  انبارش

  


