
Örnek Uygulama

Problem
Korozyona uğramış balast boru sistemleri balast 
suyu kontolünde problemlere yol 
açmaktadır.Yaklaşık 50 noktada sızıntı belirlenmiş 
ve onarılmıştır. 

Yer & uygulayıcı
Yerinde onarım /Offshore, Kongo Afrika, Assens 
Shipyard Ltd.

Uygulama Metodu
Harici (Dıştan) Sarım /nemli boruların 
güçlendirilmesi /yüksek nemli ortam.

Uygulama Tarihi
Kasım 2005 

Tavsiye Edilen Ürünler
Wencon UW Cream Wencon UW Coating
Wencon Reinforcement Tape Wencon 
Application Tools

Resimler
1. Balast borusu kauçuk ve metal plaka kullanılarak 
düzeltildi.

2. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra birinci kat Wencon 
UW Cream uygulandı .

3. Wencon Reinforcement Tape ve Wencon UW Coa- 
ting uygulandı.

4.  İnce bir çelik plaka Wencon UW Coating ile hasar  
bölgesinin üst kısmına yapıştırıldı ve daha sonrasında 
borular Wencon Reinforcement Tape ve UW Coating 
ile kaplandı. Bu şekilde, T birleşimleri,redüktörler ve 
albümler sorunsuz bir şekilde onarılmıştır.
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http://www.wencon.com/
http://www.wencon.com/products/wencon-uw-cream/
http://www.wencon.com/products/wencon-uw-coating/
http://www.wencon.com/products/wencon-accessories/
http://www.wencon.com/products/wencon-accessories/
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İşin niteliğine göre en uygun yüzey hazırlık yöntemini seçin. İhtiyaç hissetmeniz halinde bir 
Wencon teknisyeninden tavsiye isteyin. 

Kuru uygulamalar için yüzey hazırlık tavsiyeleri
Wencon ürünleri uygulanırken ortam sıcaklığı en az çiğ noktasının 3 derece üzerinde olmalıdır.Bu tip uygulamalar için Wencon 
Cream, Wencon Rapid, Wencon Coating, Wencon Ceramic Cream, Wencon Ceramic Coating, Wencon Hi-Temp, ürünleri 
kullanılabilir.Uygulama yüzeyi kesinlikle kuru bir yüzey olmalıdır.

1. Uygulama yapılacak parça, minimum 75 mikron sertlikte, SA 2½ standardında raspa yapılmalıdır. 

2. Uygulama yapılan parça, üzerinde bulunan tuzları kusması için en az 12 saat boyunca ılık bir ortamda bırakılmalı veya 
kaynak makinesi yardımı ile 30 - 40 °C (86-104 °F)  sıcaklıkta ısıtılmalıdır.

3. Uygulamanın hemen öncesinde, tekrardan SA 2 ½ raspalama işlemi uygulayın.

4. Tuzlu suya aşırı derecede maruz kalmış, yüzeyi ıslak ve tuzlu parçalar için 2-3 kere raspalama uygulaması yapılması 
tavsiye edilir. Yüzey en az 2 saat raspa işleminden sonra açık gri bir renge kavuşmalıdır.

5. Uygulama yapılmadan önce son yüzey temizliği için Wencon Cleaner kullanılması tavsiye edilir.

Islak/Nemli Uygulamalar için yüzey hazırlık tavsiyeleri
Wencon ürünleri uygulanırken ortam sıcaklığı en az çiğ noktasının 3 derece üzerinde olmalıdır. Bu tip uygulamalar için Wencon
UW Putty, Wencon UW Cream and Wencon UW Coating ürünleri kullanılabilir.

1. Yukarıda belirtildiği gibi su ve kum püskürtme raspası ile SA 2½ standartına yakın bir raspalama yapılmalıdır. 

Acil/Geçici Uygulamalar için yüzey hazırlığı - Perago Tedavisi
Perago çevresine sabit çelik uçlar takılan bir kauçuk disktir. Perago sıradan bir matkap ucuna monte edilebilir ve püskürtme 
raspalarına yakın bir çözüm almanıza yardımcı olur. Perago parçalarını Wencon distribütör ve temsilcilerinden sipariş 
edebilirsiniz.

Taşlama
Acil dumlarda, püskürtme tip raspa imkanı olmayan yüzeylerde, taşlama ile temizlik yönetimi kullanılabilir. Taşlama yapılırken, 
sert ve kaba taş ve disk kullanmanız tavsiye edilir. Taşlamadan önce ve sonra Wencon Cleaner kullanınız. Kağıt zımpara veya 
zımpara bezi ile taşlama tornalarda yapılan şaft tamirleri için tavsiye edilir. Taşlama genel olarak yüzey üzerindeki çukur ve 
göçük kısımların içine etki etmez. 

İğne Raspası
Bu raspa yöntemi son yıllarda neredeyse unutulmuştur. Çok kaba pislikleri ve pasları raspa etmek için kullanıldığı söylenebilir.
İğne raspası çok iyi bir temizleme sağlar, ancak hem zaman almaktadır hemde uygulama esnsında çok yakın takip edilmelidir.
İğne raspalamasından önce buhar ile temizlik yapılması tavsiye edilir.

Tel Fırçalama
Tel fırçalama yöntemi boya ve pas artıklarını kaldırmada iyi bir yöntemdir. Fakat tel fırçalamadan sonra yüzeyi taşlama 
yöntemiyle tekrar temizlemelisiniz.Bu da zaman alacaktır.

http://www.wencon.com/
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Boru tamiri - balast boruları

Tüm boru tamirlerinde ortam ısısı ve basıncını hesaplamalısınız.Bu size 
doğru Wencon ürününü seçmenizde ve doğru uygulamayı 
gerçekleştirmenizde yardımcı olacaktır. 

Genel olarak normal şartlarda Wencon Cream ve Rapid ürünleri 
kullanmalısınız.Üst kat kaplama uygulaması yapmak isterseniz Wencon 
Coating kullanabilirsiniz.Korozif kondüsyonlarda,160°C (320°F)
sıcaklıklara maruz kalabilen yüksek ısı boruları için Wencon Hi-Temp 
kullanılabilir.Ayrıca bu ürün 300°C (570°F) sıcaklığıa kadar dolgu 
malzemesi olarak da kullanılmaktadır.Yüzey nemli ise(balast boruları gibi)
Wencon UW Cream ve üst kat koruyucu kaplama olarak Wencon UW 
Coating kullanabilirsiniz.Wencon UW Cream ve Wencon UW Coating
ürünleri nemli yüzeylerde ve hatta su altında bile güçlü yapışkanlık 
özelliği gösterebilmektedir.

1.  Mümkünse boruyu dreyn edin ve tamir edilecek bölgesini 
kurutun.Daha sonra sızıntının boyutunu saptayın.

2.  Avuç içi taşlama makinası ile,Perago veya sıradan kalın zımpara taşı ile, sızıntı 
yapan yüzey çevresini 10-15 cm sızıntı bölgesinden geniş olacak şekilde 
temizleyin.Daha sonrasında Wencon Cleaner kullanarak yüzeyin pürüzsüz 
olacak şekilde temizliğini yapın.

3. Bölge hala sızıntı yapıyorsa,uygun miktarda Wencon Putty karışımı 
hazırlayarak direkt olarak çatlağa uygulayın ve sızıntıyı durdurun.

4. Wencon Cleaner ile tekrar temizleyin.

5. Wencon UW Cream’i bir fırça veya spatula ile 0.3-05 mm kalınlıkta 
olacak şekilde uygulayın.

6. Sızıntıyı boru ile aynı ölçüde bükülmüş şekilde bir metal levha ile 
kaplayın.Metal levhayı Wencon UW Cream ile boru yüzeyine yapıştırın. Metal 
levha çift taraflı olarak zımparalanmış,raspa edilmiş ve temizlenmiş olmalıdır.

7. 3 kat boru Wencon destekleyici bant ve 4 kat UW Cream olacak 
şekilde yüzeye tekrar uygulama yapın.

8.  Uzun ömürlü olması istenen onarımlar için aynı metod kullanılarak 
ekstra 2 kat daha Wencon UW Cream uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

     Kuruma süresi ısıtma ile, halojen lambası vb.yöntemler kullanılarak 
kısaltılabilir.
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