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PROCEDEU DE OBTINERE A CONDUCTELOR METALICE CU PROTECTIE
ANTICOROZIVA PE BAZA DE POLIETILENA SI CONDUCTA ASTFEL OBTINUTA

Cerere de brevet A00910/11.11.2009
Rezumatul inventiei
Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor conducte metalice cu protecţie anticorozivă, realizata
din polietilenă reciclată din deşeuri de ambalaje cu suprafaţa netedă, cu rezistivitate mare si   durabilitate
de 50 de ani la  temperaturi de lucru de 800C.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia:
Gazoductele, conductele de ţiţei şi produse petroliere, precum şi reţelele de distribuţie a gazelor naturale,
sunt construcţii subterane şi subacvatice, únele operand  în condiţii de exploatare foarte severe, care trebuie
să funcţioneze în condiţii de mare siguranţă şi fără întrerupere, timp de 50-60 de ani, la presiuni de până la
70-80 bari. Pentru a satisface aceste cerinţe  este necesară să fie asigurată  protecţia anticorozivă.
Problema tehnică pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în realizarea unui procedeu de obţinere a
conductelor metalice cu izolaţie  anticorozivă, prin valorificarea deşeurilor de ambalaje polimerice reciclate.

Avantaje:
ü Procedeul  de protecţie anticorosivă conform invenţiei este un procedeu ecologic fără impact asupra

mediului înconjurător.
ü Procedeul conform invenţiei este economic ,costurile de fabricaţie fiind cu 40-50% mai mici decât la

procedeele cunoscute
ü Procedeul conform invenţiei permite valorificarea deşeurilor de ambalaje inclusiv a celor provenite de la

ambalarea substanţelor toxice.
ü Conductele cu protecţie anticorozivă conform invenţiei prezintă caracteristici similare celor obţinute prin

utilizarea de polietilenă proaspătă, şi anume:
· o foarte bună rezistenţă din punct de vedere mecanic,
· Suprafaţa conductelor cu protecţie anticorozivă este continuă fără pori
· durabilitatatea conductelor cu protecţie anticorozivă conform invenţiei este de 50 de ani pentru

temperaturi de lucru de 80oC.
· rezistivitatea  protecţiei anticorozive este de  60-70 x108 Ωm2.

Domenii de utilizare:
Prin procedeul conform invenţiei se pot obţine gazoducte, conducte de ţiţei şi produse petroliere, precum şi
reţelele de distribuţie a gazelor naturale, utilizând ţevi de oţel slab aliat de diferite dimensiuni, funcţie de
domeniul de utilizare. Conducta metalică cu protecţie anticorozivă  are suprafaţa netedă fără fisuri sau
crăpături, bule de aer mai mari de 2-4 cm2, pori, încreţituri, corpuri străine, inclusiv în porţiunile de
suprapunere a foliei aplicate. Sub aspectul continuităţii izolaţiei respecta parametrii electrici stabiliţi pentru
reţelele de distribuţie de gaze. Specificaţia tehnică referitoare la grosimea minimă a straturilor de izolaţiei
aplicate, este în conformitate cu cerinţele D.I.N. 30670/91.Diametrul acestora variază de la mai puţin de 100
mm şi până  peste 800 mm.
Deseurile  de ambalaje de HDPE provin din  surse diferite, de la  ambalaje de produse alimentare la
ambalaje  de la produse toxice de uz casnic sau industriale  ca : acetat de vinil, stiren, dispersii acrilice
lavabile si semilavabile, coloranti textili, lacuri, vopsele, adezivi.
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