
A Hempel hozzájárulása 
a gyorsan növekvő 
holland megújuló 
energiaágazathoz

A Hempel megszilárdította kapcsolatát a projekt tulajdonosával, 
a TenneT céggel, ugyanis két új tengeri szélerőművének 
festésére szerződött.

A TenneT a HSM Offshore BV céggel együtt végzett projektben 
a Hempel több értelemben is új utakon járt. Hollandia, az 
energiaellátásának egyre nagyobb részét fedezi tengeri 
szélerőműparkokkal. 2023-ra a holland kormány 3500 MW 
tengeri szélenergiát szándékozik a szárazföldre vezetni 
Borssele városánál, a nyugati és északi irányba fekvő holland 
tengerpartról. A holland nagyfeszültségű tengeri és szárazföldi 
hálózat fejlesztője és üzemeltetője a TenneT, így ők kapták 
azt a feladatot is, hogy összegyűjtsék és biztonságosan a 
tengerpartra juttassák ezt az új energiamennyiséget. 
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Case study

Az Északi-tenger mostoha, korrozív környezet, amely 
szigorú követelményeket támaszt a bevonatokkal szemben. 
A projekt tulajdonosa nagy tartósságú védelmet igényelt, 
amely legalább 25 évig képes lesz ellátni feladatát. A 
Hempelnek igen nehéz dolga volt annak bizonyításában, 
hogy bevonatai jobban teljesítenek a versenytársaikénál 
ilyen mostoha körülmények között is. A holland értékesítési 
csapat, valamint a globális ügyfélkezelési részleg szoros 
együttműködésével azonban sikerült megoldanunk ezt a 
feladatot. 

Sikerünkben fontos szerepet játszott a beszerzési, projekt- 
és műszaki támogatás, melyet a TenneT, valamint a gyártást 
végző HSM Offshore BV cégnek kínáltunk – végső soron 
azonban természetesen maguk a bevonatok jelentették a 
döntő érvet. Az ügyféllel folytatott egyeztetésekből izgalmas 
fejlesztések jöhettek létre. Mindkét oldal együtt vizsgálta 
meg a kérdéses állomást, és úgy határozott, hogy egyes 
zónák az eredeti tervben részletezettől eltérő rendszert 
igényelnek. A Hempel tehát valóban integráns részévé vált a 
tervezési folyamatnak. Az alállomáshoz választott bevonat a 
Hempadur Multi-Strength GF 35840 lett: ez az üvegpehely-
erősítésű, amin-addukt térhálósodású epoxibevonat 
kemény, ütés- és dörzsálló védelmet nyújt a tengervízzel 
szemben. Alapozóként a Hempadur Avantguard 770-et 
választottuk a platformhoz. Ez a sokoldalú, kétkomponensű, 
aktivált cink-epoxi alapozó erősen korrozív környezetben 
is hosszú távon képes védeni az acélelemeket. 
Festékrendszerünk megfelel a NORSOK előírásainak.

A projekt örömteli fejleménye, hogy a Hempel elnyerte 
a HSM Offshore BV felelősségi körébe tartozó második 
alállomás bevonatolásának feladatát – ez kétségkívül jól 
mutatja, hogy ügyfelünk bízik a munkánk minőségében. 
Ehhez a projekthez a Hempel további 40000 liter festéket 
szolgáltat majd.

A Hempel hozzájárulása a gyorsan növekvő 
holland megújuló energiaágazathoz


