KOESTER dla przemysłu

Ochrona betonu chłodni kominowych w Harbin
(d. Charbin), prowincja Heilongjiang V.R. Chiny
Szybki rozwój gospodarczy Chin w
ostatniej dekadzie, spowodował
kilkukrotny wzrost zapotrzebowania na
energię elektryczną w tym kraju.
Wzrost ekonomiczny był powodem
zwiększenia zainteresowania
problematyką ochrony środowiska i
zaostrzenia przepisów chroniących
środowisko. W sektorze energetycznym
wprowadzono nowe technologie
oczyszczania spalin.
W związku z tym na nowych obiektach
zamiast tradycyjnych kominów, buduje się
obecnie chłodnie kominowe, przez które
odprowadzane są oczyszczone gazy
spalinowe. Suche gazy spalinowe
poddawane są najpierw kąpieli w wodzie
wapiennej, a następnie są schładzane w chłodniach kominowych. Schładzane gazy mają kwaśny
odczyn (wartość pH ok. 3) i zawierają dużo pary wodnej, która kondensuje w chłodni kominowej.
Kwaśny kondensat stanowi duże zagrożenie dla betonu, który podlega procesom korozji i niszczenia,
jeżeli nie jest wystarczająco chroniony.
Elektrownia w Harbin jest spółką Joint Venture firm Datang Power Corporation i Harbin Power
Company. Łączna powierzchnia dwóch chłodni kominowych, która musi być chroniona przed
szkodliwymi wpływami wynosi ok. 110 000 m2.
Ustronne położenie, wysokość i kształt chłodni kominowych stanowiły dodatkowe utrudnienie i miały
wpływ na koszty wykonania powłoki ochronnej.

Mikrozaprawa
uszczelniająca KOESTER
NB 1 i preparat POLYSIL TG
500 zostały wybrane do
wykonania warstwy
ochronnej od wewnętrznej
strony chłodni kominowych.
Warstwa ochronna od strony
zewnętrznej została
wykonana z mikrozaprawy
uszczelniającej KOESTER
NB 1.

Mikrozaprawa uszczelniająca KOESTER NB 1 została wybrana do realizacji po uwzględnieniu
właściwości produktu: KOESTER NB 1 penetruje w podłoże, a także tworzy powłokę wodoszczelną,
która umożliwia dyfuzję pary wodnej. Oznacza to, że powłoka zamyka dostęp wody do konstrukcji, ale
nie zamyka wilgoci pod powłoką ochronną i zapobiega odspojeniu powłoki. Co więcej mikrozaprawa
uszczelniająca KOESTER NB 1 jest odporna na działanie promieniowania UV, a jej odporność na
działanie kwasów jest wystarczająca, aby przenieść przewidywane obciążenia.
Kolejną zaletą KOESTER NB 1 jest łatwość obróbki i możliwość nakładania materiału zarówno przez
natrysk przy użyciu odpowiednich urządzeń, jak i nakładania ręcznego za pomocą pędzla. Istotną
cechą KOESTER NB 1 jest możliwość nakładania produktu na mokre podłoże, dzięki czemu
czyszczenie podłoża jest łatwiejsze, a także możliwa jest praca przy zmiennych warunkach
pogodowych.
Na chłodniach kominowych elektrowni w
Habrin zdecydowano się na ręczne
nakładanie mikrozaprawy uszczelniającej
KOESTER NB 1 i preparatu POLYSIL TG
500, gdyż wykonawca nie uzyskał
zezwolenia na zastosowanie agregatów
natryskowych na chłodni kominowej.
Roboty zostały wykonane przez
specjalistyczną firmę zajmującą się
pracami wysokościowymi, dysponującą
wymaganymi zezwoleniami.
KOESTER NB 1 nakładany był za
pomocą pędzla, natomiast
POLYSIL TG 500 aplikowany był za
pomocą ogrodowych spryskiwaczy na
utwardzoną powierzchnię mikrozaprawy
uszczelniającej KOESTER NB 1.
Pomimo dużego doświadczenia firmy
wykonawczej, przy silnym wietrze praca
była bardzo utrudniona. Technologia
robót dostosowana została do tego
szczególnego obiektu, dla zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników i dla
zagwarantowania wysokiej jakości robót.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór technologii była lokalizacja elektrowni w
północno-wschodniej części Chin. Harbin zaliczany jest do najzimniejszych miast na świecie i szkody
spowodowane przez mróz są tam bardzo dotkliwe. Na tym polu mikrozaprawa uszczelniająca
KOESTER NB 1 od 25 lat posiada znakomite wyniki – liczne budynki są skutecznie chronione od
wpływu wody i mrozu.
Naprawa chłodni kominowych w elektrowni w Harbin jest dopiero trzecim w pełni zrealizowanym
projektem chłodni kominowej w Chinach. „Firma-córka” KOESTER BAUCHEMIE AG w Chinach brała
udział w tym projekcie od wczesnego stadium i aktywnie uczestniczy przy projektach napraw i budowy
kolejnych chłodni kominowych.
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