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Zabezpieczenia i systemy 
antykorozyjne w przemyśle
GRUPA CSV jest firmą o renomie ugruntowanej od 25 lat. Stanowimy przykład firmy zarządzanej 
z inwencją, stale się rozwijającej, szanującej reguły ekonomiczne i społeczne. Nie ograniczamy się 
tylko do branży motoryzacyjnej, z której się wywodzimy, ale mamy w ofercie również szeroki 
zakres technologii lakierniczych i działów wspomagających procesy lakiernicze. Jesteśmy wyłącznym 
przedstawicielem produktów przemysłowych marki BESA, wywodzącej się z Półwyspu Iberyjskiego.

Firma BESA, działająca od roku 1963, jest hiszpańskim 
producentem farb, który ma ugruntowaną pozycję na 
rynkach farb antykorozyjnych zarówno w Europie, jak  
i na świecie. Posiada swoich przedstawicieli w ponad 

30 krajach na pięciu kontynentach. W 2015  r. w miejscowości 
Azkoitia została otwarta nowa fabryka. 

SYSTEM OGNIOOCHRONNY
F-281/2 – grunt epoksydowy 2K 
FLAME STAL FPS – międzywarstwa ognioochronna 
BESA-PUR – farba nawierzchniowa poliuretanowa 2K w półpołysku

System przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego i ognio-
ochronnego konstrukcji stalowych w budownictwie inwestycyjnym 
oraz innych konstrukcji zewnętrznych eksploatowanych w środowi-
sku narażonym na warunki atmosferyczne. Zestaw został wpisany 
do aprobaty technicznej ITB 75-15-9175/2013.

SYSTEMY DWUSKŁADNIKOWE 
JEDNOPOWŁOKOWE – SINGLE COAT
ALFAPUR 3798 – gruntoemalia antykorozyjna poliuretanowa 
2K w połysku

Farba antykorozyjna przeznaczona do malowania maszyn rolni-
czych, zbiorników, pojazdów użytkowych oraz innych elementów 
wykonanych ze stali z zastosowaniem sprzętu airless i airmix. 
Charakteryzuje się elastycznością i dobrym zabezpieczeniem 
przed rdzą bez zastosowania gruntu. Wymalowana próbka wyka-
zała poziom połysku rzędu 89–90% przy kącie odbicia 60º. Przy-
czepność lakieru do podłoża jest bardzo dobra i wyniosła Gt 0. 
Produkt zaaplikowany w grubości 80–100 µm (na sucho) został 
przebadany w komorze solnej przez 1000 h. 

F-380/2 – gruntoemalia poliuretanowa 2K w macie

Gruntoemalia poliuretanowa 2K w macie przeznaczona do ma-
lowania elementów pojazdów, kontenerów transportowych, 

socjalnych, elementów konstrukcyjnych. Dobra przyczepność 
do podłoży stalowych, galwanizowanych i aluminium. Bardzo 
dobra siła krycia, elastyczność i odporność na warunki atmos-
feryczne. 

ALFAPUR 3795 – gruntoemalia antykorozyjna 2K w połysku UHS

Gruntoemalia antykorozyjna 2K o podwyższonej zawartości częś- 
ci stałych. Przeznaczona do malowania maszyn i urządzeń za 
pomocą natrysku hydrodynamicznego. Bardzo dobra siła krycia. 
Test w komorze solnej wskazał wynik 350  h. ALFAPUR 3795 
spełnia wymagania dla kategorii C3 średniej, zgodnie z normą 
ISO-12944-2, certyfikowanym w niezależnym laboratorium (stal 
wyśrutowana do stopnia Sa 2½). 

Gruntoemalia posiada certyfikat francuskiej firmy MANITOU, 
produkującej wózki widłowe i urządzenia podnośnikowe. 

SYSTEM EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY  
W KATEGORII C-4 I C-5M
ALFAPOX 1675 CG – grunt epoksydowy 2K z fosforanem cynku 
URKI-NATO – nawierzchnia poliuretanowa 2K w połysku 
BESA-PUR – nawierzchnia poliuretanowa 2K w półpołysku 
URKI-PUR/SAT – nawierzchnia poliuretanowa 2K w macie

System zaprojektowany specjalnie dla branży kontenerów 
transportowych, przemysłowych, wojskowych oraz podobnych 
konstrukcji stalowych, które zagrożone są agresywnym środowi-
skiem zewnętrznym. Antykorozyjny grunt daje grubą i szczelną 
warstwę, a w połączeniu z elastyczną farbą poliuretanową BESA- 
-PUR, URKI-NATO, URKI-PUR/SAT daje bardzo dobre zabezpie-
czenie w kategorii C-4 i C-5M.

Niezależne laboratorium stwierdziło, że system ten spełnia 
wymagania kategorii środowiska C-4 i C-5M, zgodnie z nor-
mą PN EN ISO 12944 na stali przygotowanej do stopnia 
Sa 21/2. 

SYSTEM EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY 
WYSOKOCYNKOWY W KATEGORII C-5I
ALFAZINC 1674 EZ – grunt epoksydowy 2K wysokocynkowy  
F-294/2 – grunt epoksydowy 2K z fosforanem cynku 
URKI-NATO – lakier nawierzchniowy 2K w połysku

System zaprojektowany do malowania elementów takich jak: 
wiatraki, dźwigi, kontenery stoczniowe, transformatory i inne 
konstrukcje stalowe, które wymagają wysokiej odporności do 
kategorii C-5I. URKI-NATO to wysokiej jakości lakier poliure-
tanowy w połysku o doskonałej twardości, elastyczności, od-
porności na środki agresywne takie jak: mydło, paliwo, smary, 
oleje i produkty chemiczne. Lakier ten został zaklasyfikowany 
przez niezależne laboratorium w kategorii M-1 zgodnie z UNE 
23727:1990 na rozprzestrzenianie się ognia po powłoce. 

Niezależne laboratorium zaklasyfikowało ten zestaw w kategorii 
C-5I zgodnie z normą PN EN ISO 12944 na stal przygotowaną 
do Sa 21/2. 

PRODUKTY DODATKOWE 
P-1 – profesjonalny środek do mycia, płukania instalacji podających 
i przesyłających produkty lakiernicze (dostępny również w wersji 
o obniżonym VOC jako P-1 plus). Produkt bezpieczny dla instalacji 
i sprzętu przeznaczonego do lakierowania (pompy, węże, pistole-
ty), nie degraduje uszczelek i nie uszkadza przewodów miękkich. 

URKISOL-275 – produkt przeznaczony do zmiękczania po-
włok proszkowych oraz starych powłok lakierniczych. Bardzo 
przydatny w naprawach elementów pomalowanych farbami 
proszkowymi, które zostały uszkodzone podczas np. transportu. 
Produkt aktywuje (zmiękcza) powierzchnię i pozostawia ją ak-
tywną przez 30 min. W tym czasie można zaaplikować grunto-
emalię BESA-NATO lub BESA-NATO/SAT. Często stosuje się 
ten produkt przy zmianie koloru nawierzchniowego elementu na 
indywidualne zamówienia klienta. 

F-286/2 – grunt epoksydowy przyczepny do wielu rodzajów 
podłoży. Ten grunt typu SHOP-PRIMER schnie bardzo szybko 
i prezentuje właściwości antykorozyjne o doskonałej przyczepno-
ści do stali, aluminium i blachy ocynkowanej oraz stali nierdzewnej. 
Może być stosowany jako grunt w warsztatach lub jako produkt 
zwiększający przyczepność powłoki w procesach epoksydowych 
i poliuretanowych.

BESA-NATO i BESA-NATO/SAT – gruntoemalia poliureta-
nowa o połysku na żądanie, nie żółknie. Wysoka odporność fizy-
kochemiczna, bezpośrednia przyczepność do wielu powierzchni: 
stali, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, stali ocynkowanej, 
szkła, tworzyw sztucznych ABS, PUR, MA, GRP, PVC, wyrobów 
z ceramiki. 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ ICRC
Centrum powstało dzięki koncepcji funkcjonujących już ośrod-
ków szkoleniowych u naszych zagranicznych partnerów, staje się 
wiodącym zapleczem technicznym i szkoleniowym dla Polski oraz 
krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. 

Specjalizacją nowego Centrum jest szkolenie fachowców i kadry 
lakierniczej w zakresie technologii przygotowania powierzchni, 
obróbki metali i tworzyw sztucznych, aplikacji lakierów napraw-
czych oraz organizacji pracy lakierni.

Grupa CSV oferuje również możliwość wykonania szkoleń z za-
kresu nakładania powłok lakierniczych dla lakierników oraz dla 
grup z zakresu projektowania zabezpieczeń korozyjnych, współ-
pracując z inspektorami i działami projektowymi zakładów pro-
dukcyjnych. ■

GRUPA CSV OFERUJE MOŻLIWOŚĆ 
WYKONANIA SZKOLEŃ 
Z ZAKRESU NAKŁADANIA 
POWŁOK LAKIERNICZYCH 
DLA LAKIERNIKÓW ORAZ 
DLA GRUP Z ZAKRESU 
PROJEKTOWANIA ZABEZPIECZEŃ 
KOROZYJNYCH, WSPÓŁPRACUJĄC 
Z INSPEKTORAMI I DZIAŁAMI 
PROJEKTOWYMI ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH
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Rozwiązania antykorozyjne dla 
przemysłu motoryzacyjnego 
i metalowego

Firma EXCOR sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od 
1997 r. Zajmujemy się produkcją i kompleksową do-
stawą materiałów opakowaniowych z lotnymi inhibi-
torami korozji (VCI) w postaci folii antykorozyjnych, 

papierów antykorozyjnych, inhibitorów korozji w postaci emite-
rów VCI oraz płynów i środków konserwujących.

Jesteśmy wyłącznym partnerem joint venture firmy Northern 
Technologies International Corporation (NTIC) w Polsce. NTIC 
jest federacją spółek w ponad 60 krajach świata, zajmujących się 
rozwiązaniami VCI ZERUST®/EXCOR® w zakresie ochrony anty-
korozyjnej metali.

Wsparcie projektowe inżynierów Zerust®/Excor® zapewnia 
kompleksowe zarządzanie działaniami zapobiegającymi korozji 
metali, na każdym etapie procesu produkcji i użytkowania. Ofe-
rujemy produkty, które zabezpieczą elementy metalowe podczas 
wytwarzania, magazynowania i transportu. Produkty hamujące 
powstawanie korozji Zerust®/Excor® są zgodne z wymogami 
antykorozyjnymi i ekologicznymi stosowanymi przez większość 
przedsiębiorstw typu OEM, Tier One oraz Tier Two. Po wpro-
wadzeniu rozwiązań antykorozyjnych Zerust®/Excor® straty spo-
wodowane korozją zostają znacznie zredukowane, rosną zaś zyski 
związane z wysyłką, ponieważ dzięki produktom Zerust®/Excor® 
elementy metalowe zachowują wysoką jakość podczas transpor-
tu i magazynowania.

LOTNE INHIBITORY KOROZJI VCI – JAK TO DZIAŁA?
Najpowszechniejszym rodzajem korozji jest korozja elektroche-
miczna. Procesem warunkującym w tym wypadku jest różnica 
potencjałów na powierzchni metalu. W wyniku pojawienia się 
warstwy elektrolitu w środowisku o dużej wilgotności zachodzi 
reakcja oddziaływania pomiędzy obszarem o mniejszym poten-
cjale (anodą) a obszarem o większym potencjale (katodą). Ko-
rozja elektrochemiczna jest główną formą degradacji części oraz 
komponentów metalowych, szczególnie podczas użytkowania 
i transportu morskiego.

Inhibitorami korozji nazywamy substancje, których obecność 
powoduje zmniejszenie bądź zahamowanie procesów korozji. 
Wyróżnia się inhibitory katodowe, których działanie polega na 
przesunięciu potencjału korozji w stronę ujemną, oraz inhibi-
tory anodowe, które przesuwają potencjał korozji w stronę 
dodatnią. Wypadkową tych działań jest zmniejszenie gęstości 
prądu korozyjnego. Obecnie stosuje się mieszaninę inhibito-
rów katodowych i anodowych, które wpływają na oba procesy 
elektrodowe. Inhibitory korozji klasyfikowane są w zależności 
od środowiska, w jakim działają, mechanizmu ochrony oraz 
rodzaju warstwy ochronnej, którą wytwarzają na powierzchni 
metalu.

Najpopularniejszym sposobem ochrony inhibitorowej jest zasto-
sowanie lotnych inhibitorów korozji. Lotne inhibitory korozji VCI, 

dzięki wysokiej prężności par, wypełniają przestrzeń, w której się 
znajdują, i osadzają się na powierzchni metalu, dochodząc nawet 
do trudno dostępnych miejsc i zagłębień.

VCI mogą być w procesie technologicznym dodawane do mate-
riałów opakowaniowych takich jak papier, folia LDPE, tektura lub 
inne tworzywa sztuczne. 

PRODUKTY VCI ZERUST®/EXCOR®

ZERUST®/EXCOR® to linia materiałów antykorozyjnych zawiera-
jących lotne inhibitory korozji (Volatile Corrosion Inhibitors – VCI). 
Zawierają one opatentowane preparaty chemiczne, które wy-
dzielają niewidoczną, bezwonną i nietoksyczną parę powstrzymu-
jącą korozję.

Lotne inhibitory korozji VCI mogą przyjmować formę:

• folii w postaci płaskiej na rolce grubościach o od 50 μm do 
150 μm, folii bąbelkowej, folii stretch, rękawów w szerokościach 
od 60 mm do 6000 mm, torebek oraz worków dopasowanych 
do rozmiaru opakowania bądź detalu,

• papieru antykorozyjnego na rolce bądź w postaci formatek cię-
tych na wymiar,

• inhibitorów korozji w postaci emiterów punktowych do szaf 
sterowniczych i urządzeń elektronicznych,

• płynów antykorozyjnych i środków konserwujących.

Oprócz materiałów opakowaniowych z lotnymi inhibitorami 
korozji (VCI), takich jak folie i papiery antykorozyjne, Zerust®/
Excor® oferuje szeroki wybór produktów zapobiegających koro-
zji oraz preparatów usuwających rdzę – płynów antykorozyjnych, 
olejów VCI, smarów i odrdzewiaczy. Produkty Zerust®/Excor® 
zaprojektowane są w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniać 

i działać wspólnie dla zapewnienia kompleksowej ochrony przed 
korozją. Nasze produkty hamujące proces korozji są bezpieczne 
i łatwe w użyciu, a przy tym zapewniają doskonałą ochronę.

USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO
Dziesiątki lat doświadczenia w dziedzinie zapobiegania korozji po-
zwalają firmie oferować wszechstronne usługi w zakresie projek-
towania, zastosowań i wsparcia posprzedażowego, aby zapewnić 
spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed korozją. W ra-
mach współpracy proponujemy:

• testy w komorach klimatycznych  – skuteczność rozma-
itych proponowanych rozwiązań można ocenić, testując je w ko-
morach klimatycznych (wytwarzających ekstremalne warunki) 
według normy DIN EN IEC 60068-2-30 w naszych doskonale 
wyposażonych laboratoriach w USA i Niemczech,

• próbne wysyłki – doradcy ZERUST®/EXCOR® mogą służyć 
pomocą, przygotowując na miejscu i pakując wysyłki testowe. Na 
życzenie klienta w wysyłkach testowych można wykorzystać reje-
strator danych, który umożliwi śledzenie faktycznych warunków 
klimatycznych podczas całego okresu trwania próby. Na miejscu 
przeznaczenia wysyłkę można poddać inspekcji i ocenie przy 
udziale przedstawiciela ZERUST®/EXCOR®. ■

NASZE PRODUKTY HAMUJĄCE PROCES 
KOROZJI SĄ BEZPIECZNE I ŁATWE 

W UŻYCIU, A PRZY TYM ZAPEWNIAJĄ 
DOSKONAŁĄ OCHRONĘ
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Poprawa trwałości jest związana ze wzrostem wyma-
gań stawianych materiałom w zakresie właściwości 
mechanicznych, odporności na zmęczenie, oddziały-
wania cieplnego oraz właściwości fizykochemicznych 

związanych z korozyjnym atakiem środowiska. Trwałość materiału 
w dużej mierze zależy od stanu jego powierzchni (a ściślej od war-
stwy wierzchniej). Fizyczny i chemiczny stan warstwy wierzchniej 
może się bardzo różnić od właściwości materiału rodzimego, co 
sprawia, że szereg użytkowych funkcji części maszyn jest określo-
ny tylko stanem ich powierzchni.

W celu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, a także aby umoż-
liwić regenerację części maszyn i urządzeń, wytwarza się na ich 
powierzchniach specjalne warstwy o z góry założonych i powta-
rzalnych właściwościach.

Do technik modyfikacji powierzchni zalicza się także technolo-
gie regeneracji powierzchni kompozytami polimerowymi marki 
BELZONA®. Nakładanie kompozytów Belzona na powierzch-
nie możliwe jest w przedziale temperatur od 5°C do 35°C, 
a w niektórych przypadkach nawet od –5°C do 150°C. A zatem 
zasadniczą zaletą w porównaniu z nakładaniem warstw techniką 
wysokoenergetyczną (np. napawanie, metalizacja i inne) jest moż-
liwość zastosowania kompozytów w warunkach normalnych, tj. 
w temperaturze otoczenia.

Kompozyty polimerowe marki Belzona zaprojektowane są tak, 
aby osiągnęły optymalną odporność na czynniki działające bez-
pośrednio na warstwę kompozytową. Kompozyty przeznaczone 
do stosowania w silnie korozyjnych środowiskach chemicznych 
zbudowane są ze składników odpornych na działanie danego me-
dium lub, gdy np. element maszyny jest narażony na silna erozję 
(ścieranie), mogą być pokrywane kompozytami wzmocnionymi 
odpornymi na ścieranie cząstkami Al2O3, takimi jak BELZONA® 
(1811) i (1812) (fot. 1).

Po dodaniu do osnowy polimerowej innego materiału wzmacnia-
jącego można otrzymać zupełnie nowe, dużo lepsze właściwo-
ści kompozytu w porównaniu z właściwościami, jakie mają jego 
poszczególne składniki. W ten sposób wytworzono najpopular-
niejszy kompozyt stosowany nie tylko w regeneracji, lecz także 
w modernizacji części maszyn, tj. kompozyt Belzona® (1111).

Kompozyt ten został wzmocniony przez napełnienie jego osno-
wy cząstkami stali stopowej z dodatkiem krzemu. Cząstki te 
otoczone osnową polimerową tworzą kompozyt wzmocnio-
ny dyspersyjnie. Belzona® (1111) posiada niespotykane wśród 
innych tworzyw polimerowych właściwości mechaniczne, tzn. 
zachowuje się pod obciążeniem prawie tak jak stal, wykazując 
sprężystość (ograniczone pełzanie) oraz znakomitą wytrzyma-
łość zmęczeniową.

Kompozyt Belzona® (1111) można stosować do odpowiedzial-
nych napraw oraz modyfikacji powierzchniowych wielu elemen-
tów maszyn i urządzeń, takich jak wały, oprawy łożyskowe, łożyska 
wielkogabarytowe (fot. 2).

Wzrost wytrzymałości osadzenia tulei prezentowanej na fot.  3 
w porównaniu z takim samym osadzeniem, ale wykonanym metodą 
klasyczną z kontaktem metal–metal wynika z wyeliminowania błę-

dów kształtu tulei względem gniazda oraz błędów ułożenia w osi, 
a także poprawy powierzchni kontaktu osadzanych elementów. 
To właśnie dzięki zastosowaniu półpłynnego kompozytu Belzona® 
(1321) lub przy większych luzach – Belzona® (1111) „zamieniono” 
powierzchnie metalowe na kompozytowe, poprawiając w ten spo-
sób wytrzymałość osadzenia. Technologia wzmacniania konstrukcji 
z wykorzystaniem kompozytów możliwa jest również dzięki zna-
komitej przyczepności materiałów marki Belzona do powierzchni.

Przyczepność kompozytów Belzona do materiałów takich jak beton, 
kamień, tworzywa oraz guma przewyższa wytrzymałość materiału 
podłoża. Właściwość tę wykorzystano do całego szeregu technik 
spajania „na zimno” różnych materiałów. Dzięki tej technologii moż-
liwe jest połączenie elementów metalowych z metalowymi (np. stali 
z aluminium), jak również elementów metalowych z tworzywem po-
limerowym, np. rury stalowej z rurą z PCV. Dobrym przykładem jest 
także technologia napraw oraz łączenia taśm przenośników taśmo-
wych. Wykonanie klejenia kompozytem Belzona® (2131) pozwala na 
osiągnięcie blisko 78-proc. wytrzymałości nominalnej taśmy na złączu.

Stosując kompozyt Belzona® (2211) lub (2311), można dokonać 
szybkiej i skutecznej naprawy uszkodzeń wielu elementów gumo-
wych lub elastycznych (fot. 4).

Wymienione technologie naprawy taśmociągów poprawiają 
trwałość i niezawodność ich pracy, w którą wpisuje się jeszcze 
jedna technologia, tj. Belzona® Grip System. Nałożenie warstwy 
kompozytu wzmacnianego zewnętrznie korundem na powierzch-
nię bębna napędowego taśmociągu zwiększa wielokrotnie jego 
współczynnik tarcia. Dzięki temu nie wystąpi poślizg podczas roz-
ruchu taśmociągu i to niezależnie od warunków atmosferycznych.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że po zastoso-
waniu tej technologii można zmniejszyć naciąg wstępny taśmy 
o 2–3 razy, co w konsekwencji odciąży łożyska, na których osa-
dzony jest bęben, oraz taśmę.

Znakomita przyczepność oraz dobre właściwości mechaniczne 
są również bardzo ważne w wypadku ochrony przeciwkorozyjnej, 
bowiem przed korozją dobrze będą chroniły powierzchnię tylko te 

warstwy, które ściśle przylegają do podłoża (brak korozji podpo- 
włokowej) i są szczelne (odporne na mikropęknięcia oraz inne uszko-
dzenia mechaniczne w trakcie ekspozycji w środowisku korozyjnym). 
Takie właściwości posiada cała grupa kompozytów wykorzystywa-
nych do klasycznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. W przemy-
śle jest wiele przykładów, w których zastosowanie cienkiej warstwy 
powłoki kompozytowej skutecznie chroni powierzchnie przed koro-
zją, a także atakiem agresywnych cieczy chemicznych (fot. 5).

Szczególnym rodzajem powłoki chroniącej również przed korozją jest 
powłoka kompozytowa Belzona® (1341). Nałożona na wewnętrzne 
powierzchnie elementów pomp znacznie redukuje ona straty hydrau-
liczne w przepływie. Gładka oraz hydrofobowa struktura powierzchni 
(fot. 6) pozwala na poprawę sprawności pompy o kilka procent.

Poprawa trwałości dzięki ochronie przeciwkorozyjnej i prze-
ciwerozyjnej oraz dzięki poprawie osadzenia mechanicznego 
współpracujących elementów, a także obniżenie energochłon-
ności to główne zalety stosowania kompozytów polimerowych 
Belzona® do napraw i modernizacji części maszyn, urządzeń 
oraz obiektów eksploatowanych w przemyśle. Zaskakują-
ce jest to, że udział masowy warstwy kompozytu często nie 
przekracza nawet 1% (grubości warstw Belzona mieszczą się 
w przedzial 0,2–6 mm) w stosunku do masy modernizowa-
nych materiałów, a jednak to ona często radykalnie zmienia ich 
trwałość! ■

Kompozyty polimerowe 
BELZONA® w przemyśle
Postęp techniczny oraz konkurencyjność sprawiły, że 
konieczne stało się zwiększenie trwałości oraz niezawodności 
maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle.

Roman Masek

Fot. 1. Ochrona kompozytami Belzona® (1811) i (1812) przed ścieraniem:  
a) podajnika ślimakowego, b) kolana przewodu pyłowego

Fot. 2. Regeneracja czopa wału kompozytem Belzona® (1111)  

Fot. 4. Naprawy powierzchni gumowych metodą wulkanizacji „na zimno”  
z wykorzystaniem kompozytów Belzona® (2311) i (2211)

Fot. 5. Ochrona przeciwkorozyjna kompozytowymi powłokami Belzona®:  
a) zbiornika magazynowego chemikaliów,  

b) kanału wylotowego kwaśnych spalin

Fot. 6. Powłoka kompozytowa Belzona® (1341) w pompie wirowej

Fot. 3. Osadzenie tulei w oprawie na BELZONA® (1321) – wzmocnienie konstrukcji

a b
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Gotowe podzespoły i poszczególne części maszyn 
lub samochodów, takie jak zawory, koła zębate, 
wałki rozrządu, skrzynie biegów, łożyska, łańcuchy, 
silniki elektryczne, elementy złączne, układy hamul-

cowe, elementy precyzyjne i powierzchnie o wysokiej dokład-
ności wykończenia, rury gotowe i w trakcie procesu (badanie 
szczelności) – wszystkie elementy metalowe, szczególnie te wy-
konane z dużą precyzją i niemałym nakładem środków w pro-
dukcji seryjnej i jednostkowej muszą być właściwie chronione 
przed korozją.

Korozja metalu to proces degradacji elektrochemicznej materia-
łów poprzez interakcję z otoczeniem – powszechnie określa się 
go jako utlenianie się metalu.

Asortyment środków antykorozyjnych firmy Houghton został 
opracowany tak, aby można było zapewnić szeroki wybór po-
włok i zabezpieczeń do wszystkich zastosowań w przemyśle 
metalowym. Obejmuje to zarówno krótkotrwałą ochronę mię-
dzyoperacyjną, jak i długotrwałą ochronę antykorozyjną łącznie 
z zabezpieczeniem detali na okres transportu drogą morską.

Produkty Houghton Ensis i Houghton Rust Veto zostały zapro-
jektowane tak, aby nie tylko spełniały swoją podstawową funkcję 
zabezpieczenia powierzchni metalu, lecz także w celu zredu-
kowania kosztów poprzez łatwiejszą obsługę, mniejsze zużycie, 
ulepszenie procesu zgodnie z aktualnymi uregulowaniami BHP. 
Chemicy z działu R&D pracują, mając na względzie idee zrów-
noważonego rozwoju. Produkty Houghton mają niską emisję 
zapachów oraz zoptymalizowane powłoki, które poprawiają 
funkcjonalność detali.

PRODUKTY NA BAZIE 
ROZPUSZCZALNIKÓW
SERIA ENSIS DW / SERIA RUST VETO 200
Asortyment szybkoschnących produktów na bazie rozpuszczalni-
ków, wolnych od lotnych związków organicznych. Mogą tworzyć 
powłoki: smarowe, woskowe i olejowe, co zapewnia szeroki wy-
bór okresu ochrony – od kilkutygodniowego po kilkuletni.

PRZYKŁAD PRODUKTU  
I ZASTOSOWANIA RUST VETO 201D
Produkt do zabezpieczeń międzyoperacyjnych i składowania goto-
wych detali na okres do 6 miesięcy. Rust Veto 201D posiada włas- 
ności wypierania wody, może zatem skutecznie umyć detal po ob-
róbce i pozostawiając cienki film smarowy, zabezpieczyć detal przed 
korozją.

Znalazł zastosowanie w konserwacji gotowych elementów stalo-
wych, transportowanych za granicę do dalszego montażu.

PRODUKTY NA BAZIE OLEJU
SERIA ENSIS DWO / SERIA ENSIS RPO / SERIA RUST 
VETO 100
Produkty Houghton do zabezpieczenia antykorozyjnego na ba-
zie oleju mają właściwości wypierania wody i tiksotropowe, które 
zmniejszają zużycie produktu. Mogą pełnić funkcje środka myjące-
go i jednocześnie zabezpieczenia antykorozyjnego.

PRZYKŁAD PRODUKTU I ZASTOSOWANIA
ENSIS DWO 1200
Wypierający wodę produkt antykorozyjny, który pozostawia film 
olejowy, skutecznie chroniący powierzchnię elementów meta-
lowych w pomieszczeniach przez 12 miesięcy. Ensis DWO 1200 
ma zastosowanie w przemyśle łożyskowym. Łożyska tradycyjnie 
zapakowane są chronione przed korozją przez 5 lat. Produkt jest 
bezpieczny w użyciu przy wysokiej temperaturze zapłonu (100°C).

PRODUKTY NA BAZIE WODY
SERIA ENSIS WB / SERIA RUST VETO 300
Nasz asortyment obejmuje roztwory syntetyczne i emulsje, które 
zapewniają film olejowy, smarowy i w formie lakieru. Te produkty 
są dostępne w formie koncentratu i jako gotowe do użycia.

PRZYKŁAD PRODUKTU  
I ZASTOSOWANIA RUST VETO 303
Syntetyczny środek antykorozyjny dostarczany w koncentracie. 
Zawiera barwnik o wysokiej widoczności, szczególnie użyteczny 
przy badaniu szczelności układów, zbiorników ciśnieniowych, ru-
rociągów, pomp, pęknięć w odlewach itp.

Wysokowydajne produkty Rust Veto i Ensis są obecnie standardem 
w wielu sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, maszyno-
wym, łożyskowym oraz blach stalowych i elementów długich. Wynika 
to nie tylko z dobrej ochrony antykorozyjnej, jaką zapewniają, lecz 
także ze zgodności z najnowszymi unormowaniami UE w obszarach 
ochrony środowiska i BHP, w tym dotyczącymi technologii wolnych 
od Lotnych Związków Organicznych. LZO mają negatywny wpływ na 
strefę ozonową, jakość powietrza i zdrowie człowieka, gdy znajduje 
się w środowisku, gdzie są emitowane.

Celem dyrektywy UE No. 99-13-EC jest nakłonić przemysł do 
stosowania środków obróbczych bardziej przyjaznych dla środo-
wiska i konsekwentnie od 31 października 2007  r. firmy, które 
używają rocznie więcej niż 5  t produktów zawierających Lotne 
Związki Organiczne (łącznie ze środkami do pokryć metalu), mu-
szą kontrolować i ograniczać emisję LZO.

Wiele opcji bierze się pod uwagę, aby spełniać oczekiwania ure-
gulowań europejskich. Jednym z nich może być generujący duże 
koszty system odciągania oparów. 

Firma Houghton, specjalizując się w branży chemicznej, oferuje 
wiele technologii cieczy obróbczych, które mogą zredukować 
emisję LZO, co obniży koszty, w tym zaangażowanie kapitału.

NASZE PODEJŚCIE 
JAKĄ WARTOŚĆ DODANĄ OFERUJE FIRMA HOUGHTON?
Ze względu na to, że każda technologia wytwarzania jest przez nas 
uważana za jedyną w swoim rodzaju, przeprowadzamy dokładną 
analizę przedłożonych przez państwa danych, takich jak parametry 
wejściowe i wyjściowe, wielkości kontrolowane i ograniczenia, aby 
móc zaproponować optymalne rozwiązanie, najlepiej dopasowane 
do potrzeb firmy oraz technologii.

HOUGHTON
YOUR FORMULA TO MOVE FORWARD
Firma Houghton zapewnia rozwiązania w zakresie produktów obrób-
czych, które gwarantują bezpieczny, wydajny i zrównoważony rozwój 
w sektorach przemysłu metalowego. Szeroki portfel zaawansowa-
nych technologicznie produktów – chłodziwa wodorozcieńczalne, 
czyste oleje obróbcze, środki myjące, ochrona antykorozyjna, oleje 
hydrauliczne w połączeniu z usługami Fluidcare – pozwala wydłużyć 
okres przydatności płynów, dzięki czemu można zwiększyć wydajność 
i ograniczyć koszty działalności. Nasze doświadczenie i globalny zasięg 
oraz certyfikaty ISO9001/14001/18001 powodują, że w zakresie pły-
nów do obróbki metali jesteśmy zaufanym partnerem. ■

• Bardzo wysoki profil BHP produktów wpływa 
na poprawę środowiska naturalnego i warunków 
pracy dla operatorów. Wysoki standard jakościowy 
w firmie Houghton jest osiągany przez stosowanie 
komponentów wolnych od baru czy używanie de- 
aromatyzowanych rozpuszczalników i wysoko rafino-
wanych olejów; 

• Redukcja kosztów i zaangażowania kapitału w dą-
żeniu do zgodności z regulacjami UE;

• Tworzenie bardziej przyjaznej środowisku natural-
nemu kultury pracy.

Korzyści LZO-FREE

Twoja aplikacja

Długość 

ochrony  

(xx miesięcy 

pod dachem)

Rodzaj filmu
Technologia 

produktu
Nazwa produktu Punkt zapłonu

Lepkość 

@40°C (cSt)

Od krótko- do  
długookresowej  
ochrony części

1
Delikatny 
olejowy

Na bazie 
rozpuszczalnika

RUST VETO DW 100 > 95°C  

Ochrona 
międzyoperacyjna

3
Delikatny 
smarowy

Na bazie wody RUST VETO 303   

Ochrona części  
w użyciu 

6 Olejowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
ENSIS DWO 600 > 95°C  

Przemysł maszynowy 6 Olejowy Na bazie oleju RUST VETO 100 D  6

Przemysł samochodowy 12 Olejowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
ENSIS DWO 1200 > 95°C  

Części samochodowe 12 Smarowy
Na bazie 

rozpuszczalnika
RUST VETO 211 DLVS > 95°C  

Łożyska 12 Olejowy Na bazie oleju RUST VETO FPN 2  10

Urządzenia 12 Olejowy Na bazie oleju ENSIS RPO 1200  30

12 Olejowy Na bazie wody ENSIS WBC 1200   

Houghton  
i środki antykorozyjne 

Artur Dąbrowski | Product Manager Houghton Polska

Tabela1. Przykładowe zestawienie produktów wolnych od Lotnych Związków Organicznych

Aspekty wydajnościowe 
Wypieranie wody, okres ochrony, neutralizacja odcisków palców, grubość i rodzaj powłoki, właściwości tiksotropowe

Aspekty dotyczące personelu 
Produkty wolne od Lotnych Związków Organicznych, metali ciężkich (bar), oleje bazowe niskoaromatyczne, rozpuszczalniki

Aspekty użytkowe 
Warunki składowania, charakter części, opakowanie, kompatybilność z innymi chemikaliami, czas obróbki

Kontrola i serwis 
Zawartość wody i cząsteczek stałych, monitorowanie lepkości, kontrola filmu, wykrywanie zanieczyszczeń

KORZYŚCI UŻYTKOWE



Nanotechnologia dla 
zapobiegania korozji

WŚRÓD PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW PRZEMYSŁU, KTÓRE DO TEJ PORY NIE ZOSTAŁY 
SKUTECZNIE WYELIMINOWANE, Z PEWNOŚCIĄ BARDZO WYSOKĄ POZYCJĘ ZAJMUJE 
KOROZJA. CZY NANOTECHNOLOGIE UMOŻLIWIĄ JEJ SKUTECZNE WYELIMINOWANIE?

ADAM SIEROŃ

W ostatnich tygodniach naukowcy ze znajdują-
cego się w niemieckim Saarbrücken Leibniz 
Institute for New Materials zaprezentowali 
kompozytową powłokę antykorozyjną składa-

jącą się z rozpuszczalnika, spoiwa oraz nanocząstek. Najistotniej-
szym składnikiem nowej technologii jest ten trzeci element, a to 
dlatego, że mikroskopijne nanopłytki mają zdolność organizowa-
nia się w wielowarstwową strukturę o bardzo wysokiej wytrzy-
małości. Jak informuje portal rynekfarb.pl, nową powłokę można 
nanosić natryskowo na elementy o różnych kształtach i rozmia-
rach. Nie mają w tym wypadku większego znaczenia trudne wa-
runki atmosferyczne, agresywne chemicznie gazy, sól, tarcie czy 
też wysokie ciśnienia – nowa nanopowłoka powinna sobie z nimi 
poradzić i dzięki temu chronić powierzchnię m.in. przed korozją 
spowodowaną przez agresywne roztwory wodne, takie jak kwaś- 
ne deszcze. Nie może więc dziwić fakt, że nowe powłoki z nie-
mieckiego ośrodka badawczego wywołały duże zainteresowanie 
całej branży antykorozyjnej. 

Jedno z oryginalnych rozwiązań antykorozyjnych, wykorzystujące 
nanotechnologię, stworzone zostało przez chińskich naukowców. 
Jego podstawą jest zjawisko superhydrofobowości, określane jako 
„efekt lotosu”. W uproszczeniu polega ono na tym, że dzięki za-
stosowaniu odpowiedniej powierzchni materiału krople wody 
(lub innych cieczy) formują się na nim w niemal idealne kule. Dzię-
ki temu mogą one spływać z danej powierzchni, pozostawiając ją 
w gruncie rzeczy suchą. Podobne właściwości ma zyskiwać także 
powierzchnia miedzi w momencie, w którym zostanie naniesiony 
na nią kwas tetradekanowy. Dzięki temu problemy związane z ko-
rozją zostają właściwie wyeliminowane, a przynajmniej znacznie 
ograniczone. 

Innego rodzaju rozwiązaniem jest tworzenie tzw. inteligentnych 
lakierów. Charakteryzują się one tym, że reagują na dynamicz-
ne warunki zmieniające zabezpieczaną powierzchnię, np. wilgoć, 

zabrudzenia lub zadrapania. W wykorzystującym nanotechno-
logię lakierze uwalniane zostają środki chemiczne umieszczone 
w cząsteczkach lakieru, dzięki czemu powierzchnia zostaje zabez-
pieczona przed efektami korozji. Co istotne w tym wypadku, po 
zakończeniu całego procesu na poziomie budowy cząsteczkowej 
lakier ma powracać do pierwotnego kształtu.

World Corrosion Organization szacuje, że roczne koszty 
spowodowane przez korozję wynoszą w skali globu 1,8 bln 
dolarów. Dane te są szacunkowe, bo wiele z nich w wypad-
ku sporej liczby gałęzi przemysłu nie zostaje ujawnionych. 
Odzwierciedlają one więc przede wszystkim bezpośrednie 
koszty korozji, w tym materiałów, urządzeń i usług bez-
pośrednio związanych z naprawą, konserwacją i wymianą 
części oraz urządzeń dotkniętych tym procesem. Dane 
te nie obejmują również czynników takich jak np. szkody 
w środowisku, marnotrawstwo zasobów czy też strat 
w produkcji. Są one więc w rzeczywistości znacznie wyższe.

Czy wiesz, że...

CO NIEZWYKLE ISTOTNE, BARDZO 
WIELE ROZWIĄZAŃ MOŻLIWYCH 

DZIĘKI NANOTECHNOLOGII 
POZOSTAJE W DALSZYM CIĄGU  

DO ODKRYCIA

MATERIAŁY Z ATOMÓW
Powstawanie innowacji związanych z nanotechnologią w kontek-
ście powłok antykorozyjnych jest w pewnym sensie oczywiste 
i zrozumiałe. Przyczyną tego jest samo zjawisko korozji polegające 
w dużym uproszczeniu na różnego typu reakcjach chemicznych 
na poziomie cząsteczkowym, a w efekcie zniszczeniu mikrostruk-
tury danego materiału. Sposobu na właściwe zabezpieczenie na-
leży więc poszukiwać właśnie w nanotechnologiach.

Nanotechnologia związana jest z  opracowywaniem, wytwarza-
niem i  wykorzystywaniem materiałów, których struktury, czą-
steczki, włókna lub płytki posiadają rozmiary mniejsze niż 100 
nanometrów (100×10-9 m; dla porównania ludzki włos ma śred-
nicę 80 tys. nm). Mogą one umożliwiać wiele innowacji w tech-
nologiach motoryzacyjnych, energetycznych, elektronicznych, 
konstrukcyjnych czy też medycznych. Nanotechnologia jest uwa-
żana za dziedzinę nauki najbardziej pożyteczną dla wielu gałęzi 
gospodarki, ponieważ pozwala na tworzenie i komponowanie 
nowych i praktycznych rozwiązań na poziomie cząstek i atomów. 

Jak mówi dr Andreas Glenz, prezes zarządu firmy Prevac sp. z o.o., 
specjalizującej się w tworzeniu aparatury badawczej: „Każde urzą-
dzenie przeznaczone jest do innych celów. By te cele zrealizować, 
najpierw musimy stworzyć medium w  próżni, żeby następnie 
wewnątrz niej elektrony, jony i fotony mogły się swobodnie poru-
szać. W środku komór próżniowych odbywają się właściwe pro-
cesy, w których trakcie jesteśmy w stanie nanosić różne warstwy, 
komponować różne materiały z pojedynczych atomów, cząsteczek 
i później te materiały testować. Dla przykładu do próżni w zakresie 
10-12 mbar, czyli praktycznie próżni kosmicznej, wprowadzany jest 
materiał, substrat, próbka różnej wielkości, od kilku milimetrów do 
kilku cali. Następnie za pomocą źródeł wzbudzających elektrony są 
wybijane z orbit atomowych tych materiałów. Właściwie wymie-
niamy tylko elektrony, nie dotykając materiału niczym fizycznym”. 

Co niezwykle istotne, bardzo wiele rozwiązań możliwych dzięki 
nanotechnologii pozostaje w dalszym ciągu do odkrycia. Jedno-
cześnie nowe koncepcje techniczne, które zostają wypracowane, 
mają bezpośrednie przełożenie na konkretne rozwiązania w wielu 
obszarach: zarówno w medycynie, jak i przemyśle, a także życiu 
codziennym. Nie dziwi więc fakt, że możliwości, które daje apa-
ratura tworzona przez firmy takie jak Prevac, wykorzystywane są 
m.in. do walki z korozją. Jest tak dzięki temu, że poprzez działanie 
na poziomie nanocząstek różnego typu materiały i ich właściwo-
ści mogą zostać skutecznie i wieloaspektowo zmieniane, a w dal-
szej kolejności również udoskonalane. Umożliwia to tworzenie 
nowych rozwiązań, pozwalających na skuteczną walkę z korozją, 
będącą jednym z podstawowych problemów, na których wyeli-
minowaniu zależy wszystkim poszczególnym gałęziom przemysłu.

ARMIA NA WOJNIE Z KOROZJĄ
Ciekawą kwestię dotyczącą korozji zauważa Wojciech Sokólski 
z Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego: „Mówiąc o korozji, uży-
wa się terminologii wojennej. Z korozją się raczej walczy, niż jej  
przeciwdziała. Niestety częściej się bronimy (chronimy), niż ataku-
jemy, by zadać jej śmierć. Do walki z tym zjawiskiem wytaczamy 
cały arsenał różnego rodzaju środków i metod, których jedynym 

celem jest przedłużenie żywotności oraz zachowanie integralności 
i cech użyteczności zabezpieczanych przedmiotów metalowych. 
I w tej walce osiągamy zadziwiające sukcesy widoczne w życiu co-
dziennym. Ale niestety ta walka kosztuje, i to dużo, bo batalia trwa 
nieustannie, od narodzin (produkcji) do śmierci (złomowania)”.

Jaka jest skala zjawiska i ile tak naprawdę kosztuje walka z korozją, 
trudno obliczyć. World Corrosion Organization podaje, że rocz-
ne koszty kształtują się na poziomie 1,8 bln dolarów. Jest to po-
nad 3% światowego PKB! Dane te są szacunkowe, bo wiele z nich 
w wypadku sporej liczby gałęzi przemysłu nie zostaje ujawnionych. 
Odzwierciedlają one więc przede wszystkim bezpośrednie koszty 
korozji, w tym materiałów, urządzeń i usług bezpośrednio związa-
nych z naprawą, konserwacją i wymianą części oraz urządzeń do-
tkniętych tym procesem. Dane te nie obejmują czynników takich 
jak np. szkody w środowisku, marnotrawstwo zasobów czy też 
strat w produkcji. Są one więc w rzeczywistości znacznie wyższe.

Nie dziwi więc fakt, że w skali globu w walce z korozją uczestniczy 
bardzo wiele środowisk naukowych, a także wiele gałęzi przemysłu. 
Jednocześnie przeciwko niej wytaczane są coraz to nowe działa, 
które skutecznie przedłużają życie różnych metali i innych mate-
riałów. O tym, ile osób jest zaangażowanych w szukanie rozwiązań 
tego problemu, świadczy działalność NACE International (The Na-
tional Association of Corrosion Engineers). Do tej działającej od 
ponad 70 lat organizacji należy obecnie 33 tys. osób ze 116 krajów 
świata. Wśród nich znajdują się naukowcy specjalizujący się m.in. 

Nad poszukiwaniem rozwiązań problemów technicznych 
na poziomie nanocząstek pracuje obecnie w skali globu 
olbrzymia rzesza naukowców. Tylko BASF zatrudnia w tej 
chwili ponad 10 tys. osób, których głównym zadaniem jest 
praca nad nowymi technologiami. Realizują oni trzy tysiące 
projektów badawczych, w zespołach międzynarodowych 
i interdyscyplinarnych. Współpracują z ponad sześciuset 
uniwersytetami, instytutami badawczymi i firmami. Główny-
mi obszarami badań BASF są obecnie: nanopory, mikro- 
kapsułkowanie, grafen, a także filtry kolorów.

Czy wiesz, że...

GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI 
NACE INTERNATIONAL JEST 
ROZWIJANIE TECHNOLOGII 

ANTYKOROZYJNYCH 
W CELU OCHRONY PRZED TYM 
NEGATYWNYM I KOSZTOWNYM 

PROCESEM
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w procesach chemicznych, systemach wodnych, infrastrukturze 
i transporcie, ale również szefowie firm i specjaliści reprezentujący 
wiele gałęzi przemysłu, przedstawiciele społeczności lokalnych itd. 

Głównym celem działalności NACE International jest rozwijanie tech-
nologii antykorozyjnych w celu ochrony przed tym negatywnym i kosz-
townym procesem. W ramach organizacji działa kilkaset komitetów 
technicznych. Prowadzi ono także szereg szkoleń związanych z prze-
ciwdziałaniem korozji, certyfikację fachowców w tej dziedzinie, a także 
organizuje coroczną konferencję połączoną z wystawą. Za każdym ra-
zem uczestniczy w niej kilkuset wystawców i 5–7 tys. odwiedzających.

Nie może więc dziwić fakt, że cały czas powstają nowe rozwią-
zania techniczne, które pozwalają na prowadzenie coraz bardziej 
skutecznej walki z korozją. Umożliwia to przede wszystkim nano-
technologia, w której w ostatnich latach dzieje się szczególnie wiele.

KOLEJNY ETAP REWOLUCJI?
O tym, że poszukiwanie rozwiązań antykorozyjnych w obszarze nano-
technologii będzie się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać, świadczy 
szereg prac badawczych takich potentatów jak BASF. Aktualnie koncern 
zatrudnia ponad 10 tys. osób, które pracują nad nowymi technologiami. 
Realizuje się 3 tys. projektów badawczych w zespołach międzynarodo-
wych i interdyscyplinarnych. W skali globu BASF współpracuje z ponad 
sześciuset uniwersytetami, instytutami badawczymi i firmami.

Wśród rozwiązań, nad którymi koncern obecnie pracuje, znaj-
duje się w pierwszej kolejności nanotechnologia. Głównymi ob-
szarami badań BASF są nanopory (bardzo wydajne materiały 
izolacyjne), mikrokapsułkowanie preparatów złożonych z aktyw-
nych komponentów, grafen (mogący przyczynić się do postępów 
technologicznych w  zakresie organicznych diod elektrolumi- 
nescencyjnych), a  także filtry kolorów (wykorzystywane 
w ekranach laptopów, komputerów i telewizorów).

Również inni producenci działający w skali międzynarodowej 
poszukują nowych rozwiązań w obszarze innowacji dla szeroko 
rozumianej branży powłok antykorozyjnych. Sto – koncern ma-
jący swoją siedzibę w Niemczech i specjalizujący się w produkcji 
systemów ociepleniowych oraz wysokojakościowych powłok 
elewacyjnych i wewnętrznych – wprowadził na rynek farbę Sto-
Color Dryonic. Ma ona stanowić nową generację inteligentnych 
powłok elewacyjnych. Jej dużym atutem jest ponoć dobra przy-
czepność. Może być stosowana na niemal wszystkich rodzajach 
podłoża, w tym zarówno na powierzchniach mineralnych i or-
ganicznych, jak i  wykonanych z  drewna, płyt drewnopochod-
nych, ocynkowanego metalu, betonu czy blachy trapezowej. 
Wykorzystano w niej bionikę, łączącą rozwiązania dostarczane 
przez naturę z najnowszymi technologiami.

Jak stwierdza producent: inspiracją dla stworzenia StoColor 
Dryonic jest Onymacris unguicularis – chrząszcz pochodzący 
z  pustyni Namib, a właściwie jego pancerz o  hydrofilowo-hy-
drofobowej mikrostrukturze. Unikalność innowacyjnej techno-
logii Dryonic opiera się na błyskawicznym odprowadzaniu wody 
z elewacji, i to niezależnie, czy jest to woda pochodząca z rosy, 
mgły czy deszczu nie tylko elewacja pozostaje sucha, lecz także 
zahamowany zostaje rozwój alg i  grzybów – bez konieczności 
stosowania biocydów.

O tym, czy dzięki tego typu nowatorskim w swojej formule 
rozwiązaniom nanotechnologia wciąż będzie tak innowacyjną 
dziedziną, jak dotychczas – wkrótce się przekonamy. Z całą 
pewnością można się spodziewać wielu oryginalnych i spek-
takularnych rozwiązań technicznych, w tym również w branży 
powłok antykorozyjnych. Czas pokaże, czy umożliwią one na 
ostateczne zwycięstwo w trwającej od stuleci walce z korozją. ■

Jak zauważa Wojciech Sokólski z Polskiego Stowa-
rzyszenia Korozyjnego: „Mówiąc o korozji, używa się 
terminologii wojennej. Z korozją się raczej walczy, niż 
jej przeciwdziała. Niestety częściej się bronimy (chroni-
my), niż atakujemy, by zadać jej śmierć. Do walki z tym 
zjawiskiem wytaczamy cały arsenał różnego rodzaju 
środków i metod, których jedynym celem jest przedłu-
żenie żywotności oraz zachowanie integralności i cech 
użyteczności zabezpieczanych przedmiotów metalowych. 
I w tej walce osiągamy zadziwiające sukcesy widoczne 
w życiu codziennym. Ale niestety ta walka kosztuje, i to 
dużo, bo batalia trwa nieustannie, od narodzin (produkcji) 
do śmierci (złomowania)”.

Czy wiesz, że...

Inspiracją do najbardziej twórczych obecnie poszukiwań 
rozwiązań w zakresie nowych powłok antykorozyjnych 
jest świat przyrody. Sto – koncern mający swoją siedzibę 
w Niemczech i specjalizujący się w produkcji systemów 
ociepleniowych – w ostatnich miesiącach wprowadził na 
rynek farbę StoColor Dryonic. Ma ona stanowić nową 
generację inteligentnych powłok elewacyjnych. Jej dużym 
atutem jest ponoć dobra przyczepność. Może być stosowa-
na na niemal wszystkich rodzajach podłoża, w tym zarówno 
na powierzchniach mineralnych i organicznych, jak i wyko-
nanych z drewna, płyt drewnopochodnych, ocynkowanego 
metalu, betonu czy blachy trapezowej. Wykorzystano 
w niej bionikę, łączącą rozwiązania dostarczane przez na-
turę z najnowszymi technologiami. Unikalność technologii 
Dryonic opiera się na błyskawicznym odprowadzaniu wody 
z elewacji. 

Jedno z oryginalnych rozwiązań antykorozyjnych, wykorzy-
stujące nanotechnologię, stworzone zostało przez chińskich 
naukowców. Jego podstawą jest zjawisko superhydrofo-
bowości, określane jako „efekt lotosu”. W uproszczeniu 
polega ono na tym, że dzięki zastosowaniu odpowiedniej 
powierzchni materiału krople wody (lub innych cieczy) 
formują się na nim w niemal idealne kule. Dzięki temu 
mogą one spływać z danej powierzchni, pozostawiając ją 
w gruncie rzeczy suchą. Podobne właściwości ma zyskiwać 
także powierzchnia miedzi w momencie, w którym zostanie 
naniesiony na nią kwas tetradekanowy. Dzięki temu proble-
my związane z korozją zostają właściwie wyeliminowane, 
a przynajmniej znacznie ograniczone.

Czy wiesz, że...
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Grupa CSV sp. z o.o.  
Dział Systemów Lakierniczych  
Sekcja Farb Przemysłowych 
ul. Mazura 16, 02-830 Warszawa
tel.: 22 544 03 40
fax: 22 544 03 99
e-mail: farbyprzemyslowe@csv.pl
www.farbyprzemyslowe.csv.pl

Grupa CSV jest firmą o 25-letniej ugruntowanej pozycji na rynku. Stanowimy przykład przedsiębiorstwa zarządza-
nego z inwencją, stale się rozwijającego, szanującego reguły ekonomiczne i społeczne.

Domeną działalności Sekcji Farb Przemysłowych w Grupie CSV jest realizowanie potrzeb naszych klientów z sekto-
ra produkcyjno-remontowego działających w obszarze szeroko rozumianego lakiernictwa przemysłowego. Jesteśmy 
wyłącznym przedstawicielem hiszpańskiego producenta farb firmy BESA z ponad 40-letnim doświadczeniem w pro-
dukcji farb przemysłowych. Oferujemy szeroką gamę systemów malarskich, które spełniają kategorie korozyjności 
w zakresie od C2 do C5I. Sprzedaż realizujemy poprzez sieć ponad pięćdziesięciu własnych punktów sprzedaży. 
Świadczymy również usługi szkoleniowe dla malarzy przemysłowych oraz kadry zarządzającej malarnią. Szkolenia 
realizujemy na terenie zakładu klienta lub w naszym centrum treningowym ICRC w Szczecinie. Prowadzimy również 
szkolenia w biurach projektowych.

EXCOR sp. z o. o.
ul. Jarzynowa 50, 94-204 Łódź
tel.: +48 42 633 53 73
kom.: +48 605 275 605
fax: +48 42 633 10 45
e-mail: excor@excor.pl
www.excor.pl

EXCOR sp. z o.o. jest producentem materiałów antykorozyjnych VCI służących do zabezpieczania części meta-
lowych i elektronicznych przy długich wysyłkach, szczególnie morskich, podczas długotrwałego magazynowania 
i w trakcie procesu technologicznego i obróbki. Jesteśmy wyłącznym partnerem joint venture firmy Northern 
Technologies International Corporation (NTIC) w Polsce.

Produkty ZERUST®/EXCOR® zawierają opatentowane preparaty chemiczne, które wydzielają niewidoczną, bez-
wonną i nietoksyczną parę powstrzymującą korozję. W opakowaniu molekuły pary osiadają na wystawione na jej 
działanie powierzchnie metalowe i przerywają elektrochemiczny proces korozji.

Następnie, po wyjęciu elementu z opakowania, molekularna warstwa antykorozyjna wyparowuje do atmosfery, 
pozostawiając czysty, suchy i nieskorodowany element, który jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowego 
oczyszczania.

Belse sp. z o.o.
ul. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 810 07 18
fax: +48 33 810 07 20
e-mail: biuro@belse.com.pl
www.belse.com.pl

Wyłączny przedstawiciel firmy BELZONA Polymerics Ltd. Konsultanci techniczni firmy BELSE na 
terenie całego kraju wspierają przemysł w zakresie zastosowania kompozytów polimerowych do napraw i moder-
nizacji maszyn, urządzeń i innych obiektów technicznych. 
Kompozyty polimerowe Belzona® zostały podzielone na grupy w zależności od ich projektowanego przeznaczenia.

• Grupa BELZONA 1000 (metale) – do napraw, modyfikacji i modernizacji powierzchni metalowych.

• Grupa BELZONA 2000 (elastomery) – do napraw i zabezpieczeń.

• Grupa BELZONA 3000 (membrany) – do ochrony dachów i izolacji termicznych zbiorników stokażowych, 
w szczególności do trwałego usuwania wycieków w trudnych węzłach.

• Grupa BELZONA 4000 (magmy) – do napraw, ochrony i modernizacji powierzchni betonowych oraz trwałych 
napraw pękniętych fundamentów.

• Grupa BELZONA 5000 (powłoki) – do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i obiektów przemysłowych.



B
A

Z
A

 F
IR

M

17dodatek antykorozja i izolacje 2016

Expo Silesia sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
tel.: 32 78 87 596
fax: 32 78 87 502
e-mail: exposilesia@exposilesia.pl
www.exposilesia.pl

W dniach 18-20 października 2016 r. na terenie Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Między-
narodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING, organizowanych we współpracy z Instytutem Spawalnictwa 
z Gliwic oraz Targów Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT.

Targi ExpoWELDING to świetna okazja do promocji firmy wśród odbiorców z wielu krajów świata. Ponieważ 
zakres tematyczny jest bardzo szeroki, na targach nie zabraknie urządzeń i maszyn do spawania, cięcia laserowego, 
plazmowego, zgrzewania, robotów spawalniczych, sprzętu BHP, a także wielu branżowych ciekawostek.

Targi SURFPROTECT dedykowane są branży zabezpieczeń powierzchni, głównie poświęconej powłokom metalo-
wym, a także wykonawcom prac związanych z technologiami przygotowania i obróbki powierzchni.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: tel. 32 78 87 528 – ExpoWELDING, tel. 32 78 87 540 – SURFPROTECT expowelding@exposilesia.pl, 
surfprotect@exposilesia.pl, www.expowelding.pl, www.surfprotect.pl

EXPO – SURFACE org.  
TARGI KIELCE SA
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel.: 41 365 13 48
kom.: 692 487 285
fax: 41 36 51 284
e-mail: kubicka.malgorzata@targikielce.pl
www.expo-surface.pl

Powierzchnie bez tajemnic, czyli Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE 
Jak co roku w marcu do stolicy województwa świętokrzyskiego przyjeżdżają przedstawiciele sektora ochrony po-
wierzchni: producenci i dystrybutorzy z całego świata. Kolejne edycje wystawy bogate są we wszystko to, co umoż-
liwia precyzyjne naniesienie farb, w tym m.in. agregaty malarskie, pistolety do malowania i pompy membranowe. 
Nie brakuje także specjalistycznych środków chemicznych oraz urządzeń czy systemów do obróbki powierzchni.

Targi EXPO-SURFACE to tradycyjnie już integralna część Przemysłowej wiosny w Targach Kielce, czyli cyklu imprez 
związanych z obróbką metali, technologią laserową, spawalnictwem i technologiami pomiarowymi oraz ochroną 
powierzchni. Rokrocznie odwiedza ją blisko 6,5 tys. gości. Mają oni okazję zapoznać się z ofertami firm reprezentu-
jących również znane marki z 26 krajów.

Zapraszamy do Targów Kielce od 9 do 11 marca 2016 r.

wg NORSOK M-501

Houghton Polska sp. z o.o.
ul. Kapelanka 17, 30-347 Kraków
tel.: +48 12 347 56 50
kom.: 509 704 866
Fax: +48 12 347 56 75
e-mail: sekretariat@houghtonintl.com
www.houghton.com.pl

YOUR FORMULA TO MOVE FORWARD

Firma Houghton zapewnia rozwiązania w zakresie produktów obróbkowych, które gwarantują bezpieczny, wydajny 
i zrównoważony rozwój przemysłu metalowego. Szeroki portfel zaawansowanych technologicznie produktów – 
w połączeniu z usługami Fluidcare – pozwala wydłużyć okres optymalnej sprawności płynów, dzięki czemu można 
zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty działalności.

Nasze doświadczenie, globalny zasięg oraz certyfikacje ISO9001/14001/18001 powodują, iż jesteśmy idealnym 
partnerem w zakresie płynów do obróbki metali.
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Sika Poland sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa
tel.: +48 22 31 00 700
fax: +48 22 31 00 800
e-mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

Sika jest globalnym koncernem, który powstał w 1910 r. w Szwajcarii. Dziś funkcjonuje w ponad 80 krajach i jest 
wiodącym producentem i dostawcą wysokiej jakości specjalistycznych produktów chemicznych dla branży budow-
lanej oraz przemysłu. Globalna sieć oddziałów Sika pozwala nam zdecydowanie szybciej wprowadzać najnowsze 
technologie oraz elastycznie dostosowywać się do rozmaitych potrzeb naszych klientów na zróżnicowanych ryn-
kach. W Polsce istniejemy od roku 1991 – w ciągu ponad 20 lat istnienia na rodzimym rynku osiągnęliśmy wiodącą 
pozycję w sektorze specjalistycznej chemii budowlanej dla budownictwa inżynieryjnego.

Szeroka oferta produktów i technologii Sika skierowana jest zarówno do klienta indywidualnego, budownictwa 
ogólnego i specjalistycznego oraz przemysłu. Aktywność biznesowa firmy koncentruje się w siedmiu wybranych 
segmentach rynku: technologie betonu, hydroizolacje, powłoki ochronne, pokrycia dachowe, posadzki, kleje 
i uszczelniacze, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji.
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