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REPREZENTANT OFICIAL 

 

 

Măsurarea acoperiri antivegetative pe structuri marine 

 

Costurile asociate cu biovegetatia sunt atât de mari încât chiar și tehnologiile de prevenire extrem de 

costisitoare se amortizeaza rapid: unele surse pun numai economiile din consumul de combustibil la 40%. 

Sistemele antivegetative aplicate în mod corespunzător pot reduce semnificativ o varietate de costuri de 

exploatare, inclusiv timpul de oprire la doc a vaselor de transport. Instrumentele de control de înaltă 

tehnologie echipate pentru a gestiona marea varietate de materiale și domenii de grosimi tipice vopselelor 

antivegetative ajută la asigurarea faptului că acoperirile finite pot într-adevăr suporta durata de viață 

așteptată. 

 

Orice parte a unei structuri marine - indiferent dacă sunt nave sau platforme off-shore sau stâlpi de sustinere - care 

sunt permanent scufundate sub apă, vor fi victime a biovegetatiei sau a organismelor marine care se atașează la 

suprafața lor. Acest lucru afectează performanța prin adăugarea la greutatea totală, creșterea tractiunii în apă și 

contribuirea la procesele corozive. 

Soluția a fost o decizie ușoară: vopseaua marină din partea de jos, conținea tributiltină extrem de eficientă (TBT) 

care împiedica dezvoltarea unor varietăți de agenți de biovegetativi. Dar, datorită efectelor toxice asupra vieții 

marine, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a interzis-o începând cu 2003. Ca răspuns, pe piață au apărut o 

serie de alternative, fiecare utilizând abordări foarte diferite ale problemei. 
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O caracteristică pe care o au în comun toate noile sisteme de acoperire anti-biovegetativi cu mai multe straturi, este 

aceea că acestea tind să fie destul de groase, uneori chiar mai mari de 1 mm grosime. Într-adevăr, principiul care stă 

la baza unor vopsele antivegetative este ablația sau slăbirea, ceea ce înseamnă pierderea controlată și susținută a 

materialului în timp: acoperirile de acest fel nu pot începe prin a fi un strat subțire ! Altele sunt parțial solubile, iar 

altele se auto-lustruiesc. 

 

 

 

 

Întrucât nu există niciun „glonț de argint” care să se adreseze tuturor scenariilor potențiale de “biofouling”, furnizorii 

de servicii marine și docurile uscate trebuie să poată monitoriza o gamă largă de tipuri de acoperire, atât pe suporti 

magnetice cât și nemagnetice - fără a fi nevoie să schimbe tot timpul instrumentele. 

Pentru astfel de activități de măsurare, FISCHER a dezvoltat sonda FD13H cu un vârf de sondă din metal dur 

deosebit de robust pentru o viață cat mai lungă. Când este utilizata cu dispozitivele de mână portabile 

DUALSCOPE® FMP, materialul din substratul de bază, este detectat automat și se aplică principiul corect de 

măsurare; acest lucru simplifică foarte mult sarcina de inspecție a acoperirilor anti-vegetative, deoarece sonda și 

domeniul sunt potrivite pentru măsurarea unei asemenea varietăți de materiale de acoperire pe exact tipurile de 

substraturi care se găsesc în mod obișnuit în instalațiile marine. 

Pentru a inspecta acoperirile anti-vegetative tipice in substraturi variabile, FISCHER oferă sonda FD13H 

împreună cu instrumentele DUALSCOPE® FMP, care pot măsura o mare varietate de acoperiri non-

conductoare pe substraturi magnetice și nemagnetice precum oțelul sau aluminiul.  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați reprezentantul local GRIMAS CONTROL. 


