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Protecție anticoroziune
ICS 21.060

modificare la
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Modificarea A1
Cuvânt înainte
Acest standard de fabrică conține modificări privind SN 200-7:2016-05, care au fost stabilite fiind necesare la aplicarea
standardului de fabrică.

Modificări
Paragraful 4.3, suprafețe piese componente din oțel, turnate din oțel și fontă

This copy will not be updated in case of changes!

Textul din paragraful 4.3 se înlocuiește complet cu următorul text, textul pe fundal colorat s-a modificat pentru ediția SN 2007:2016-05 :
Cât timp nu au fost specificate în documentația de fabricație alte informații pe toate suprafețele din oțel, oțel turnat și fontă se
aplică în principal o protecție anti-coroziune permanentă conform cu paragraful 5.1.
Pentru a asigura o urmărire mai ușoară a straturilor diferite (strat de grund, strat intermediar și strat de acoperire) acestea se
execută în tonuri de culoare diferite.
O excepție este valabilă pentru piesele înșurubate și/sau proeminente la recipient precum și pentru suprafețele de contact și
funcționale ale pieselor componente Acesta se aplică în principal cu o protecție temporară anticoroziune conform
paragrafului 5.2.
Indicație:
Suprafețele de contact și funcționare sunt suprafețele unei piese componente care interacționează cu alte suprafețe ale unei
piese componente sau sunt importante pentru funcționarea piesei componente. Suprafețele de contact și de funcționare se
pot prelucra mecanic și/sau se pot decapa.

Paragraful 4.5.1.1, aplicarea unui strat de grund
Textul din paragraful 4.5.1.1 se înlocuiește complet cu următorul text, textul care este pe fundal color a fost modificat față de
ediția SN 200-7:2016-05:
Pentru a împiedica faptul că în timpul prelucrării mecanice a pieselor componente nu pătrund lubrifianții de răcire, se aplică
suplimentar în prealabil un strat de grund.
În funcție de gradul de deteriorare a primul strat de grund în timpul prelucrării finite sau din cauza lucrărilor de sudură aceasta
ori se corectează sau se aplică din nou. Zone de îmbinare prin sudură trebuie curățate temeinic pentru a remedia
componentele cu efect alcalin sau acid distrugător din materialele de umplutură prin sudură.
După pregătirea suprafeței piesei componente trebuie aplicat pentru evitarea formării de rugină în interval de 6 ore primul
strat de grund. Dacă pregătirea suprafeței piesei componente se realizează prin băițuire în baie de fosfor stratul are voie să
se aplice numai după 48 de ore pentru a împiedica o modificare chimică a materialului stratului aplicat.
Aplicarea unui strat exterior pentru conducte, recipiente și piese de schimb ulterioare se realizează numai cu un strat de
grund conform
tabelului 2. Piesele de schimb pentru X-Roll ® Oil Bearing se efectuă în conformitate cu paragraful 4.3 (aplicarea unui strat de
grund și de acoperire).
Pentru conducte nu se realizează o aplicare de strat interioară. Capetele de adaptare ale conductelor se lasă 200 mm libere
de protecție anticoroziune.
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Paragraful 5.2, protecție temporară anticoroziune
Textul din paragraful 5.2 se înlocuiește complet cu următorul text, textul pe fundal colorat s-a modificat pentru ediția SN 2007:2016-05 :
Dacă în documentațiile de fabricație nu a fost specificat altfel, se aplică conform tabelului 3 o protecție temporară
anticoroziune
la piesele înșurubate la recipient și la cele cu protuberanțe spre interior prin intermediul sistemului de aplicare a
straturilor T.I.W.1 - L.W.1.+40;
la suprafețele de contact și suprafețele interioare funcționale prin intermediul sistemului de aplicare a straturilor T.I.W.1 L.W.1.+40;
la suprafețele funcționale din exterior prin intermediul sistemului de aplicare a straturilor T.I.W.1 - L.W.1.+40, T.I.W.2 L.W.2.+40;
sau T.I.W.2 - L.W.2.+90. Selectarea sistemului de aplicare a straturilor se realizează în
funcție de transport și depozitare după
consultarea cu SMS group.
-

pe suprafețele de contact și funcționare ale pieselor componente care sunt destinate depozitării intermediare și/sau
expedierii de scurtă durată, cu sistemul de aplicare a straturilor T.I.W.1- L.K.0.+40

În anexa B (informativ) sunt listate toate materialele posibile de aplicare a straturilor. Materiale tehnice similare de aplicare a
straturilor au voie să fie utilizate numai dacă acestea îndeplinesc specificația SN 274-2.

