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Dünyanın altıncı en büyük petrol ve gaz alanı 
tesisleri Graco XMPF ile yangına dayanıklı hale 

getirildi 
 

 
 
Kazakistan'daki bir bölge olan Tengiz, dünyadaki altıncı en büyük petrol alanı rezervlerine sahiptir; Tengiz ve 
Korolev alanlarından edinilen kurtarılabilir ham petrol rezervlerinin bir aradayken 6 ila 9 milyar varil olduğu 
tahmin edilmektedir (950 x 106 ila 1.400 x 160m³). Pasif Yangın Koruması (PFP) modern petrol, gaz ve 
varlık sahipleri için petrokimyasal kurulumların güvenli tasarımında önemli bir rol oynar. Yerel bir Kazak 
yüklenici olan Multicorr, Kazakistan'daki çeşitli varlık sahipleri için bir PFP uygulayıcısı olarak bu kazançlı iş 
sektörüne girmek istemiştir. 

 

Toplam iş güvenilirliği ile eksiksiz oran güvencesi 
Şirket sahibi Sn. Gabit Utkelbayev, bu pazara girme gereklilikleri için malzeme tedarikçisine ve yerel Graco 
bayisi Gateway'e danışmıştır. Gabit, pazarda sunulan tüm mekanik PFP teçhizatlarını inceledikten sonra 
Graco XM PFP teçhizatına yatırım yapmaya karar verdi.  
 
"Mekanik makinelerin eski tasarımını inceledikten sonra, Multicorr 'biz de aynısıyız' tarzı bir şirket olmak 
istemedi. Geçerli ve ilerideki müşterilerimize toplam iş güvenilirliği ile eksiksiz oran güvencesi sunabilen, 
Kazakistan'daki ilk yangından koruma uygulayıcısı olmak istedik. Bu, Graco'nun ürününün, raporlama 
özellikleri ile bize sunabildiği bir şey" Sn. Utkelbayev. 

 

Kişisel uygulama ve bakım eğitimi 
Multicorr, tesis içi uygulamaya başlamadan önce, malzeme tedarikçisi International Paints'ten yoğun bir 
uygulayıcı eğitimi aldı. Bayi Gateway, Multicorr'un uygulayıcılarını Graco personeli ile XM PFP teçhizatının 
kullanımına ve bakımına ilişkin eğitti.  
Operatörler XM PFP'nin ADM'sinin (Gelişmiş Ekran Modülü) anlaşılmasının çok kolay olduğunu algıladı. 
Multicorr'un boya alanı süpervizörü Sn. Galibekov "Cep telefonumu anlamak bu makinenin ekranını 
anlamaktan daha zor. Çalışmasını anladık ve işlevlerini çok hızlı şekilde öğrendik." diye belirtmiştir. 
 
Chartec ürünleri (Chartek 1709 / Chartek 7) Graco XM PFP teçhizatı ile başarılı şekilde test edildi, Chartek 
uygulama kılavuzlarında ve International Paint Uygulama Mühendisleri ve Onaylayıcıları'nda ortaya koyulan 
gerekli ekipman standartlarını karşıladı.  
 
Graco XM PFP, Multicorr'u, Kazakistan'daki çeşitli yerel ve yabancı varlık sahiplerine, yangından koruma 
uygulamalarının belirtildiği şekilde olacağı, ancak talep edilen proje teslim tarihlerine de uyacağı konusunda 
huzurlu kılacak bir pozisyona yerleştirmektedir. 

 
 



   Teknik Özellikler  

 

Graco ile İletişim 
Daha fazla bilgi için www.graco.com adresine gidin 
Bizimle iletişim kurmak için, info@graco.be adresine e-posta gönderin 

 
Daha fazla başarı öyküsü almak ister misiniz?  
http://news.graco.eu.com/ adresinden kaydedin 
 
KENDİ hikayenizi paylaşmak ister misiniz?  www.graco.com/MyStory adresine gidin 

 

 

SON KULLANICI 
 
MULTICORR 
Korozyon ve İnceleme Hizmetleri 
Atyrau/ Kazakistan 

 

Endüstri pazar sektör 
Petrol ve gaz endüstrilerinde çeliğin 
yangın koruması 

 
 
 
 

KONFİGÜRASYON 
 

 262878 Sistemi XM PFP, 11,4 
litre/maks çıkış  

 429 uçlu viskon tabanca  

 Merkur 30:1 yıkama pompası 

 400v 3ph 

 15m ¾ “ hortum (16T122) 

 8 m ¼” kamçı hortum (16T121) 

 Isı 70C 
 
Besleme ve karıştırma 
 

 24P202 Besleme birimi, PFP, 
nakliye 

 2 x 20 litre CheckMate pompalar 

 Seviye sensörlü 2 x 76 litre 
basınçlı tank 

 24P885 XM PFP besleme 
modülü karıştırıcı  

GRACO Ekipmanı 
262869 Graco XM PFP 
262854 XHF püskürtme tabancası 
 

       

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACO Bayisi  
GATEWAY İŞTİRAKÇİLERİ 
KAZAKİSTAN PFP Bayisi 
7A, Kabanbai Batyr St., 050100, 
Almaty, Kazakistan 
Telefon: +7 727 356 1000 
Faks: +7 727 356 1001 
www.gvcal.com 

 

 

UYGULAMA 
 
Epoksi yangından koruma katları 

 

Tüketim 
Testler için 400 kg malzeme uygulandı. 
Bu yıl ilgili LPG parkı için proje değeri - 
20.000 kg  

 

Malzeme teknik özellikleri  
CHARTEK 7 
Tipik özellikler 
Renk Orta Gri 
Parlaklık Seviyesi Geçerli değil 
Tipik Kalınlık  Gerekli korumaya 
bağlıdır 
Yoğunluk  1000 kg/m3 – püskürtme 
uygulanmış 
Uygulama Yöntemi Sıcak ikiz besleme 
havasız püskürtme 
Kuruma Süresi:  40°C (104°F) – 1 
saatte dokunma kuruması, 4 saatte sert 
kuruma  
Alevleme Noktası: Baz >106°C, 
Sertleştirici >106°C, Karışık >106°C 
VOC 1 g/l, 1 g/kg AB Solvent 
Emisyon Direktifi (1999/13EC) 
Karışım Oranı uygulama el ile 
olmadıkça daima tam karıştırın  
Çalışma Potu  15°C (59°F) 25°C (77°F) 
Ömür 90 dakika, el ile uygulanmadıkça 
50 dakika  
Çalışma Potu 15°C (59°F) 25°C (77°F) 
Ömür 90 dakika 50 dakika  
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