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SYNOPSES OF THE PAPERS IN THIS ISSUE
Soil corrosion, examinations in Budapest
by M. Horvátth and N. Mátravölgyi
The article deals with the corrosion characteristics
of soil which can be considered as a three phase heterogeneous electrolyte. What are the most important
parameters, how can we classify the different soils,
what type of soils are the most corrosive, what other
environmental influences have to be taken into consideration – these are the key questions. Also presents a complex examination program in Budapest,
during which soil corrosion map and soil type map
was made.
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Underground power cables ageing.
Case study – results of 5 year monitoring
by J. Lingvay, I. Szatmári, M. Lingvay
and L. Tudosie
Measurement result from 5 years observation of
nine three-phase 20kV underground power line
(9 × 3 = 27 cables) are presented. Processing the
results, can be concluded that cable insulation ageing
is a process occurred in more successive steps, in
which the first and decisive step is the cable external
protective polymeric layer’s microbial damage. It also
can be stated that cables insulation aging can be prevented by cathodic corrosion protection of the cables’
metallic screen, and already partially aged insulated
cables can be rejuvenate in a limited extent.
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SZEMLE
A HEMPEL HEMPACORE ÉGÉSKÉSLELTETÕ BEVONATAI
MEGKAPTÁK A CE-JELÖLÉST
Megfelelõségi igazolásként CE-jelöléssel látták el a nemrég bevezetett HEMPACORE ONE égéskésleltetõ bevonatokat, amelyek
passzív tûzvédelmet biztosítanak az acélszerkezetek számára cellulózalapú tüzek esetén. A CE-jelölés egyfajta belépõ az Európai
Unió piacára, mivel lehetõvé teszi, hogy az e jelöléssel ellátott termékek szabadon mozogjanak, és értékesíthetõk legyenek minden
uniós tagállamban és az Európai Gazdasági Térség országaiban is.
A Hempel égéskésleltetõ bevonatok termékcsaládját jelenleg két
egykomponensû, oldószer alapú akrilbevonat, a HEMPACORE
ONE 43600 és a HEMPACORE ONE FD 43601 alkotja: az elõbbi
helyszíni felvitelre szolgál, az utóbbi pedig rendkívül rövid száradási idejének köszönhetõen mûhelyben alkalmazható. Mindkét bevonat képes akár 120 percen át védelmet biztosítani a cellulózalapú
tüzek ellen.

Az építési termékekre vonatkozó rendelet (CPR)
A CE-jelölés megszerzése komoly elõrelépést jelent e termékek számára a piacon. Az építési termékekre vonatkozó
305/2011/EU rendelet értelmében 2013. július 1-jétõl a gyártók a
termék forgalomba hozatala elõtt kötelesek teljesítmény-nyilatkozatot kiállítani, és CE-jelölést elhelyezni azon építési termékeiken,
amelyek megfelelnek a harmonizált Európai szabványnak, vagy az
Európai Mûszaki Értékelés (ETA) elõírásainak. E körbe tartoznak
az égéskésleltetõ bevonatok is. Az építési termékekre vonatkozó
rendelet (CPR) az építési termékekrõl szóló hatályos irányelv
(CPD) helyébe lép, célja pedig hogy megszüntesse az építési termékek kereskedelmének technikai akadályait az Európai Gazdasági Térségen belül.
Miért jó a CE-jelölés?
A CE-jelölés azt szimbolizálja, hogy a gyártó felelõsséget vállal
a termékért és annak teljesítményéért, továbbá kifejezi, hogy a termék összhangban van a vonatkozó iránymutatásokkal és megfelelt
az értékelési eljáráson. A jelölés megszerzéséhez a terméknek szigorú vizsgálatokon kell átesnie. E vizsgálatokat jóváhagyott bejelentett szerv végzi, amely tanúsítványt állít ki arról, hogy a termék
megfelelt a vonatkozó Európai Mûszaki Értékelés (ETA 12/0581)
elõírásainak. A vizsgálatok során az égéskésleltetõ bevonatokat az
ETAG-018 iránymutatás szerint ciklikus idõjárási hatásoknak teszik ki. A vizsgálatok két szakaszban zajlanak. Az elsõ szakaszban
ciklikusan váltakozó száraz UV-sugárzást és vízpermetet alkalmaznak, a második szakaszban pedig szélsõséges hõmérsékletnek (–20
és +70 °C között) és páratartalomnak (20 és 95% között) teszik ki
a bevonatot. Az agresszív tesztelést követõen tûzállósági vizsgálatnak vetik alá a bevonatot, hogy meggyõzõdjenek arról, hogy még
mindig az elvárásoknak megfelelõen teljesít, és a kívánt ideig védelmet nyújt majd az acélszerkezetek számára.
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ÉGÉSKÉSLELTETŐ
BEVONATOK A HATÉKONY
PASSZÍV TŰZVÉDELEMÉRT
A világ egyik vezető korrózió elleni bevonatok gyártójaként cégünk nagy
örömmel mutatja be az építőipari tűzvédelemre kifejlesztett HEMPACORE
égéskésleltető bevonatokat. A HEMPACORE rendszerekkel ügyfeleinknek
rugalmas, tartós és hatékony megoldást kínálunk, amellyel akár
műhelyben, akár a helyszínen történő alkalmazás esetén egyaránt kiváló
eredményt érhetnek el a projektek során.
További információkért forduljon a Hempel helyi képviselőjéhez vagy
keresse fel honlapunkat a www.hempel.hu címen.

www.hempel.hu

Korróziós Figyelõ

Páratlan védelem
A Hempel HEMPACORE termékei azért múlják felül a piacon
jelenleg kapható egyéb termékeket, mert tartósak és megbízhatóak. Ezek a tulajdonságok az égéskésleltetõ bevonatok esetében
nélkülözhetetlenek, hiszen e termékeknek hosszú élettartamúnak
kell lenniük, ugyanakkor tûz esetén a tervezett tûzállósági osztálynak megfelelõ teljes védelmet kell nyújtaniuk. A HEMPACORE
ONE 43600 és a HEMPACORE ONE FD 43601 kiemelkedõ tartósságát a CE-jelöléssel kapcsolatos értékelésben is alkalmazott, az
ETAG 018-2 iránymutatás szerint elvégzett vizsgálatok is beigazolták.
E bevonatok emellett a jelenleg kapható termékeknél jóval hatékonyabban és rugalmasabban használhatók akár helyszíni felvitelre a HEMPACORE ONE 43600, akár mûhelyben történõ alkalmazásra a HEMPACORE ONE FD 43601. Rétegenként több mint
1000 mm könnyedén felhordható és felületszáraz állapot érhetõ el
mûhelyben történõ alkalmazás esetén 15 perc, helyszíni felvitel
esetén pedig 30 perc alatt, így az építkezés során értékes idõ takarítható meg. Ami a rugalmasságot illeti, a HEMPACORE termékek
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számos különbözõ típusú alapozóval és fedõréteggel alkalmazhatók együtt, így kevesebb termékfajtával is meg lehet felelni a különféle szerkezetek vagy környezetek jelentette kihívásoknak.

RÁBACOLOR
festékbevonat rendszer
ÉME engedély száma: 58/2010
Közlekedésépítési acélszerkezetek korróziógátló
festékbevonat rendszere (EP-PUR);
• kültéren 15 év feletti élettartammal,
• C4 és C5-I korróziós környezetben.
Széleskörűen felhasználható közúti, illetve vasúti
hidak, daruk, csővezetékek, tartályok vagy más
acélszerkezetek kültéri, illetve erős korróziónak
kitett beltéri védelmére.

A bevonatrendszer felépítése:

1.RÁBEPOX 2K alapozó
2.RÁBEPOX 2K közbenső
3.RÁBEPUR 2K átvonó zománc
GYŐRLAKK Festékgyártó Zrt.
9023 GYŐR Körkemence utca 3.
Tel.: +36-96-516-530 Fax: +36-96-411-108 www.gyorlakk.hu
gyorlakk@gyorlakk.hu

TÁJÉKOZTATÓ SZERZÕINKNEK

Lapunkban közlésre eredeti, még meg nem jelentetett, saját eredményekrõl beszámoló, korróziós káreseteket leíró, egy-egy korróziós témakört áttekintõ kéziratokat fogadunk el. Ha a kéziratban közöltek
elõadásként már elhangzottak, de az elõadás anyagát még nem jelentették meg, a kézirat leadásakor kérjük ennek a ténynek közlését és az elõadás alkalmának, helyének, idõpontjának megjelölését.
A szerzõk közléshez való jogát nem vizsgáljuk, azt rendezettnek tételezzük fel minden esetben.
A kéziratokat CD-lemezen elküldve, vagy e-mail-en is fogadjuk.
A kézirat címmel kezdõdjön, alatta a szerzõ/k neve, a munkahely megnevezése és helye adandó meg.
Asszonynevet használó szerzõinktõl kettõs nevet kérünk (Nagy Jánosné helyett Nagyné Kiss Anna).
A szövegezésben kérjük az MSZ ISO 8044 figyelembevételét. A kéziratban csak az SI-nek megfelelõ
mértékek használhatók, ettõl eltérõ, nem szabványos mértékegységû adatokat legfeljebb kiegészítésül, zárójelben adhatunk meg a szabványos mellett.
Kérjük a matematikai képletek egyértelmû írásmódját (indexek, kitevõk), a görög betûket külön megnevezve kinyomtatott szöveg esetén a lapszélen (pl. görög alfa). A fizikai mennyiségek dõlt betûvel írandók.
A jeleket módosító alsó vagy felsõ indexeket – ha azok maguk is fizikai mennyiséget vagy számot jelölõ
betûk – nem kell dõlten írni.
Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben folytatólagosan számozva, szögletes zárójelben, a kézirat végén
irodalomjegyzékben összeállítva kérjük az alábbiak szerint: Folyóiratcikkeknél a szerzõ/k vezetékneve,
keresztnevének kezdõbetûi, a folyóirat címe, évszáma, kötetszáma (vastagon vagy aláhúzva), füzetszáma
(ha az adott köteten belül nem folyamatos az oldalszámozás), oldalszáma; könyveknél a szerzõ/k neve, a
kötet címe, kiadója, kiadási helye, évszáma, oldalszáma.
A szöveg megértéséhez szükséges táblázatokat a szöveg után külön oldalakon, római számmal számozva, címmel ellátva kérjük, a szövegben utalva a táblázat helyére.
Ábraként fényképeket, jól reprodukálható vonalas rajzokat fogadunk el. Az ábrákat a nyomtatott szövegben 8 cm szélességûre kell kicsinyítenünk, ezt a rajz és feliratainak elkészítésekor kérjük figyelembe venni.
A grafikonon használt mértékegységek feleljenek meg az SI követelményeinek. Mikroszkópos felvételeken
mértékskálát kell megadni, vagy az ábrához tartozó szövegben a nagyítás mértékét közölni kell. Az ábrák
alá kerülõ szöveget (ábracímet) külön lapra kérjük. A képek helyét a szövegben egyértelmûen jelölni kell,
de külön kell leadni.
A szövegben minden rövidítést elsõ használatkor fel kell oldani, ettõl eltérõen csak a közismert
rövidítések használhatók (pl. PVC, PE).
A szöveg végén össze kell foglalni az elért eredményeket. Ezen felül a közleményrõl kb. 10–15 sor terjedelmû összefoglalást kérünk, amely majd angol nyelven jelenik meg a folyóiratban. Az összefoglalásnak
tartalmaznia kell a munka célját, a vizsgálati módszert, a szerkezeti anyag és a korróziós közeg adatait,
valamint a lényeges eredményeket.

FOLYÓIRATUNK KIADÁSÁT AZ ALÁBBI VÁLLALATOK
ÉS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA TESZI LEHETÕVÉ
Color Services Kft./Sigma Coatings, Budapest
Duna Menti Regionális Vízmû Zrt., Vác
GYÕRLAKK Festékgyártó Zrt., Gyõr
HEMPEL Magyarországi Fióktelepe, Budapest
HENELIT International Kft., Székesfehérvár – HENELIT GmbH, Ausztria
KLEIN Mûszaki Kereskedelmi Kft., Esztergom
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft., Jászkisér
MVM Paksi Atomerõmû Zrt., Paks
SPRAY-TECH Kft., Budapest

