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Mehmet Uygur
Hempel Türkiye Genel Müdürü

Dünyamızın her köşesine 
ulaşıyoruz
Hempel Koruyucu Boyaların Avrupa’dan Kuzey 
Afrika’ya kadar uzanan küresel erişimini 
vurgulayan Hempel News’ün 2020 Sonbahar 
sayısına hoş geldiniz. Bu bülten, dünyanın 
neresinde olurlarsa olsunlar en yeni tekniklere 
dair önerileri de sunarak müşterilerimize 
sağladığımız koruyucu boyalarda aynı 
yüksek standartları garanti altına almak için 
uygulayıcılarımızla ve çelik üreticileriyle nasıl 
etkileşim içinde çalıştığımızı gösteriyor.

Müşterilerimizin verimliliğini ve kârlılığını 
artırmaya bağlılığımızın bir parçası olarak 
6’ıncı ve 7’inci sayfalar Speed-Dry Alkyd 
serisine en son eklenen kaplama olan 
43142’yi tanıtıyor. Bu, çok hızlı kuruyan 
alkit kaplama tek kat uygulamalarını 
mümkün kılacak ve projelerin daha hızlı 
sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde 
yüksek katı içeriğe sahip olmasıyla boyalı 
çelik parçaların erken nakliyesine olanak 
sağlayarak Speed-Dry Alkit boyalarımızın büyük 
övgü alan teknik özelliklerinden taviz vermeden 
kârlılığı artırıyor.

Hempel’in üstlendiği görev 8’inci sayfada 
okuyabileceğiniz türden sektörde güçlü 
bir işbirliği ağının desteği olmadan elbette 
sürdürülemez. Hempel, Rusya’da tüm tarafl ar 
için şimdiden getirileri ortaya çıkmış olan bir 
ilişki çerçevesinde önde gelen hammadde 
sağlayıcılarından birine koruyucu boya ve teknik 
destek sağladı. Basit bir alım-satım ilişkisinin 
ötesinde Hempel’in müşterileri ve tedarikçileri 
ile sağladığı etkileşimin bir diğer örneği de Vale 
Protective Coatings’in yeni Hempafi re Pro 315 
Fast Dry’ı başarıyla deneyerek bize geri bildirim 
sağlamasında yer alıyor.

Kuzey Almanya açıklarında İberdrola 
tarafından yapımı tamamlanmış olan devasa 
offshore rüzgâr çiftliği Wikinger hakkında en 
son güncelleme ise sayfa 10’da bulunabilir. 

Hempel News’ün önceki baskılarında da 
anlatıldığı gibi bu büyük projenin 2014’te 
başlamasından bu yana birkaç Avrupa 
ülkesinde hem inşa hem montaj süreçlerinin 
farklı aşamalarına dahil olduk. Bu alanda 
üstlendiğimiz rol, offshore sektöründe önde 
gelen boya sağlayıcılarından biri olarak 
konumumuzu güçlendirmemize yardımcı oldu.

Hem çevrenin korunacağı hem de 1,5 milyon 
kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağı 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın 
5’inci büyük projesinde Hempel’in koruyucu 
boyalarının rolü hakkındaki detayları 5’inci 
sayfada okuyabilirsiniz. Türkiye’de bir diğer 
önemli işbirliği örneği ve mühendislik başarısı 
Arnavutluk Köprü projesine dair, detaylarına 
9’uncu sayfada yer verdik.

Dünya çapında Hempel Koruyucu boyaların 
kullanıldığı onlarca girişimden çoğu, 
bölgelerinde simgesel öneme sahip yapılar. 
Hempel, Çek Cumhuriyeti’nde lojistik ve 
kültürel anlamda büyük öneme sahip iki 
köprünün korunmasına (Sayfa 4) katkı sağladı. 
Şu anda Avrupa’nın en büyük şehir planlama 
projesi haline gelmiş olan; Lüksemburg’un 
güneyindeki Belval’daki yeni Bilim, Araştırma 
ve İnovasyon Şehri ise Hempel’in rol oynadığı 
süper projelere bir diğer örnek.

Bu sayıyı keyifl e okuyacağınızı umarız. Gelecek 
sayıda görüşmek üzere…

3 Başyazı
4 Hempel, Çekya’da iki anıt köprüyü boyuyor
5 İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Hempel koruyacak
6 Hempel’in yeni Speed-Dry Alkyd 43142 boyası çok sayıda uygulamada birçok avantaj sağlıyor
8 SIBUR ve Hempel: Karşılıklı kazandıran bir ortaklık
9 Arnavutluk Vasha Köprüsü Hempel ile ışıldayacak
10 Wikinger Rüzgâr Çiftliği binlerce kişiye temiz enerji sağlıyor
12 Lüksemburg’un 950 milyon euroluk yatırımını Hempacore koruyor
14 Hempafi re Pro 315 Fast Dry İngiltere’nin önde gelen uygulayıcıları için verimliliği artırıyor
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Emrah Yetiş, İnşaat Mühendisi, OLMETSAN Fabrika Müdürü

İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim  
Tesisi’ni Hempel koruyacak

İstanbul’un Eyüp ilçesinin Işıklar mevkiinde 
yapımı süren bu tesis ile amaçlanan; 
yıllık 1 milyon 100 bin ton katı atığın 
yakılarak çöplerin bertaraf edilmesi ve 
bu şekilde 1 milyon m3 karbondioksit 
gazının havaya salınımının engellenmesi. 
2020 yılında tamamlanacak bu yatırım 
ile İstanbullular daha temiz bir çevreye 
sahip olurken İstanbul’un enerji ihtiyacının 
yüzde 15’i karşılanacak. Olmetsan Metal 
projenin ilk etabında 2 bin ton yapısal 
çeliği Hempel boya sistemleri ile korumaya 
aldı ve projenin 5 bin tondan oluşan ikinci 
etap sözleşmesini de Ağustos 2019’da 
imzalayarak üretime başladı.

Türkiye’nin ilk evsel atık yakma projesi ile tesis 
günde 3 bin ton atık yakacak ve saatte 77Mwh 
güçte elektrik üretecek. Bu tesisin yapısını 
oluşturan çelik işleri ve çeliğin korunması için 
neden Hempel’i tercih ettikleri hakkında konuşan 
Olmetsan Metal Fabrika Müdürü Emrah Yetiş 

şunları kaydetti; “Bu tesis Hitachi ve Makyol’un 
oluşturduğu dünya genelinde çevreci yeni bir 
teknoloji. İstanbul halkının 1,5 milyonunun enerji 
ihtiyacını karşılayacak katmadeğeri yüksek 
akıllı bir proje. Birçok ilke sahip bu projede 
Hempel ile çalışmayı tercih ettik. Bizler zamana 
karşı yarışıyoruz. Hempel malzeme tedariği 
konusunda oldukça başarılı. Sipariş verdiğimizde 
malzeme gününde veya ertesi gün elimizde 
oluyor. Lojistik olarak çok güçlüler. Teknik 
ekipleri milimetrik çalışıyor, projeyi hesaplarken 
öngördükleri metrajı tutturuyorlar, altına düşüyor 
ancak üstüne çıkmıyorlar. Bu da projenin tüm 
taraflarına kazanım sağlıyor. Bunlar Hempel’in 
teknik olarak ciddi çalıştığını gösteriyor. Hempel’i 
tercih etmemiz fiyattan ziyade, boya sistemleri 
hızlı çalışıyor ve katlar arası süre kısalığı ile 
boya çabuk kuruyor. Boyahanede malzeme 
iki gün yerine bir gün kaldığı zaman imalat 
hızımız artıyor. Hempel’in verdiği raporlara 
göre malzemeyi boyadığımızda, biz, kendi 
maliyetimizin içinde kalıyoruz. Sözün özü; biz 
Hempel’i tedarikçi olarak değil, çözüm ortağı 
olarak görüyoruz.

Projenin ilk etabı olan 2 bin tonluk kısmına 
Hempadur ZP 17500, 180 mikron ile 
Hempathane HS 55610, 60 mikron boya 
sistemlerini uyguladık. Kanıtlanmış üstün 
fiziksel ve kimyasal dayanımının yanı sıra 
mükemmel örtücülük ile Hempel proje yönetimi 
ve teknik servis desteği maksimum işletme 
verimliliğini projenin ilk etabında gösterdi. 5 bin 
tonluk ikinci etap için de üretime başladık.

Bu projenin yanı sıra devam eden üç ayrı projede 
9 bin tonluk çelik işimiz daha var. Bunlar da 
Hempel ile boyanmaya devam ediyor.”

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce ihale 
edilen Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en büyük 
dünyanın ise 3’üncü 
büyük projesi 
İBB Atık Yakma 
ve Enerji Üretim 
Tesisi yapım ihalesi 
Makyol-Hitachi iş 
ortaklığı tarafından 
üstlenildi. Toplam 
tonajı 9 bin ton olan 
bu nitelikli projenin 
yapısal çelik 
işleri yüklenicisi 
Olmetsan Metal, 
boya sistemleri için 
Hempel’i tercih etti

İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

“Hempel News’ün bu sayısında size Hempel 
A/S’nin tek hissedarı konumundaki Hempel 
Vakfı’nın her sene düzenlediği “gönüllü saha 
ziyareti” deneyimimden bahsedeceğim.
Eğitim, sürdürülebilir boya teknolojileri ve 
biyoçeşitlilik alanlarında gerçekleştirdiği 
filantropik aktivitelerle, dünyada en büyük 
etkiyi yaratma misyonu edinmiş Vakfımız, her 
sene Hempel’in tüm dünyadaki çalışanları 
arasından 8 kişiyi, yardımda bulunduğu 
ülkelerden birine davet ediyor. Bu seneki 
rotalarından biri Guatemala’nın Rabinal Şehri 
idi ve ben de o şanslı 8 Hempel çalışanından 
biri olduğum için kendimi özel hissettim.

Etkinlikte, Hempel çalışanları için amaçlanan; 
destek olduğumuz okullardaki çocuklarla 
vakit geçirip, Hempel Vakfı’nın değerli ve 
ciddi işler yaptığını bizzat yerinde yaşayarak 
deneyimlememizdi. Böylelikle, satışlardan elde 
ettiğimiz gelirin bir kısmını Vakıf aracılığıyla 
topluma geri vererek nasıl bir etki yarattığımızı 
görmüş olacaktık.

Hempel Vakfı, yardımlarını 2 temel strateji 
başlığı altında sürdürüyor. Hedeflerini; 
eğitim, doğa ve bilim gibi insan ve çevre için 
vazgeçilmez 3 temel alanda sınıflandırıyor. 
Bulunduğumuz Çevreye olumlu bir değişim 
getiren çeşitli organizasyonlarla da korunmasız 
çocukların ve genç yetenekli bireylerin 
sosyalleşmesine ve girişimci becerilerine katkı 
sağlıyor.

Seyahat öncesi çok heyecanlıydım. Bu 
seyahatten beklentim sorulduğunda, ‘Benden 
çok farklı bir kültürde ve coğrafyada büyüyen 

Hakan Delibalta: Hempel’de 
çalışmaktan gurur duyuyorum

Hempel Türkiye 
ve Azerbaycan 
Endüstri Grubu 
Satış Müdürü 
Hakan Delibalta, 
Hempel Vakfı’nın 
geleneksel ‘Gönüllü 
Saha Ziyaretleri’ 
kapsamında 
Guatemala’ya 
gerçekleşen 
ziyaretinde edindiği 
deneyimleri  
kaleme aldı…

çocukları tanımak ve onların hayatında küçük 
de olsa değerli bir etki bırakmak’ demiştim. 
Rabinal’in Chichupac Köyü’nde geçirdiğim üç 
gün boyunca, farkındalığım arttı ve manevi 
yönde eşsiz duygular yaşadım. Çocuklarla 
bilimsel deneyler yapıp matematiğin eğlenceli 
formüllerini gösterirken; onlar da bana 
kültürlerini tanıtıp İspanyolca öğrettiler. En 
önemlisi yuvalarını ve gönüllerini açtılar.

Hempel Vakfı’nda çocukların öğrenme ve 
daha iyi bir yaşam için güçlenmeleri gerekliliği 
esastır. Ben de bir Hempel çalışanı olarak bu 
vesileyle sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 
eğitim alanında kısa süreliğine de olsa bir katkı 
sağlayabildim.

Günümüz iş dünyasında insanlar, işyerleriyle 
gurur duyarak çalıştığı yerde anlam bulmayı; 
kazançtan veya unvandan daha çok önemsiyor.
Hempel’de çalışmaktan ve dünyayı değiştirme 
çabasının bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum.”
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“Hempel News’ün bu sayısında size Hempel 
A/S’nin tek hissedarı konumundaki Hempel 
Vakfı’nın her sene düzenlediği “gönüllü saha 
ziyareti” deneyimimden bahsedeceğim.
Eğitim, sürdürülebilir boya teknolojileri ve 
biyoçeşitlilik alanlarında gerçekleştirdiği 
filantropik aktivitelerle, dünyada en büyük 
etkiyi yaratma misyonu edinmiş Vakfımız, her 
sene Hempel’in tüm dünyadaki çalışanları 
arasından 8 kişiyi, yardımda bulunduğu 
ülkelerden birine davet ediyor. Bu seneki 
rotalarından biri Guatemala’nın Rabinal Şehri 
idi ve ben de o şanslı 8 Hempel çalışanından 
biri olduğum için kendimi özel hissettim.

Etkinlikte, Hempel çalışanları için amaçlanan; 
destek olduğumuz okullardaki çocuklarla 
vakit geçirip, Hempel Vakfı’nın değerli ve 
ciddi işler yaptığını bizzat yerinde yaşayarak 
deneyimlememizdi. Böylelikle, satışlardan elde 
ettiğimiz gelirin bir kısmını Vakıf aracılığıyla 
topluma geri vererek nasıl bir etki yarattığımızı 
görmüş olacaktık.

Hempel Vakfı, yardımlarını 2 temel strateji 
başlığı altında sürdürüyor. Hedeflerini; 
eğitim, doğa ve bilim gibi insan ve çevre için 
vazgeçilmez 3 temel alanda sınıflandırıyor. 
Bulunduğumuz Çevreye olumlu bir değişim 
getiren çeşitli organizasyonlarla da korunmasız 
çocukların ve genç yetenekli bireylerin 
sosyalleşmesine ve girişimci becerilerine katkı 
sağlıyor.

Seyahat öncesi çok heyecanlıydım. Bu 
seyahatten beklentim sorulduğunda, ‘Benden 
çok farklı bir kültürde ve coğrafyada büyüyen 

Hakan Delibalta: Hempel’de 
çalışmaktan gurur duyuyorum

Hempel Türkiye 
ve Azerbaycan 
Endüstri Grubu 
Satış Müdürü 
Hakan Delibalta, 
Hempel Vakfı’nın 
geleneksel ‘Gönüllü 
Saha Ziyaretleri’ 
kapsamında 
Guatemala’ya 
gerçekleşen 
ziyaretinde edindiği 
deneyimleri  
kaleme aldı…

çocukları tanımak ve onların hayatında küçük 
de olsa değerli bir etki bırakmak’ demiştim. 
Rabinal’in Chichupac Köyü’nde geçirdiğim üç 
gün boyunca, farkındalığım arttı ve manevi 
yönde eşsiz duygular yaşadım. Çocuklarla 
bilimsel deneyler yapıp matematiğin eğlenceli 
formüllerini gösterirken; onlar da bana 
kültürlerini tanıtıp İspanyolca öğrettiler. En 
önemlisi yuvalarını ve gönüllerini açtılar.

Hempel Vakfı’nda çocukların öğrenme ve 
daha iyi bir yaşam için güçlenmeleri gerekliliği 
esastır. Ben de bir Hempel çalışanı olarak bu 
vesileyle sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 
eğitim alanında kısa süreliğine de olsa bir katkı 
sağlayabildim.

Günümüz iş dünyasında insanlar, işyerleriyle 
gurur duyarak çalıştığı yerde anlam bulmayı; 
kazançtan veya unvandan daha çok önemsiyor.
Hempel’de çalışmaktan ve dünyayı değiştirme 
çabasının bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum.”
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Alkit nedir?
“Alkit” kelimesi polihidrik ALkoller’deki “al” ve polibazik 
aSİTlerdein SİT (KİT olarak değiştirilmiştir) kısımlarının 
birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Alkit boyalar binder 
olarak sentetik (veya alkit) reçine kullanır. Alkit 
reçineler polihidrik alkol ve polibazik asitlerden elde 
edilen polyesterdirler; fenolik reçinelerse fenol ve 
formaldehitden elde edilen astardır. Fenolik değiştirilmiş 
alkit ise fenol kullanılarak modifiye edilmiş bir alkittir. Bu 
polyester kaplama genellikle estetik amaçlardan ziyade 
korozyon önleme amaçlı olarak astar veya boya olarak 
kullanılır ve yağlı asitler içerir çünkü fenoller yağ, kir, 
pas ve suyun sebep olabileceği hasarı azaltırlar. Fenolik 
alkitlerin üstün yeniden boyanabilme özellikleri vardır.

Alkitlerin geçirdiği ilk dönüşüm fiziksel kuruma sürecinde 
olur. Alkitlerin fenolik reçine kullanılarak değiştirilmesi 
daha hızlı kurumalarını sağlar. Genel kural olarak, bir 
alkitin yağ içeriği ne kadar yüksekse, kuruması da o 
kadar uzun zaman alır. En başta, solventi buharlaşır ve 
binder parçacıklarının birleşiminden kapalı film oluşur. 
Bundan sonra da kimyasal ya da diğer adıyla, “oksidatif” 
kuruma aşaması gelir.

Bu süreç baştan sona çok hızlı ilerler ve bu da alkit 
boyaların ana avantajlarından biridir. Alkitler iyi kohezyon 
ve yapışma sağlar, maliyetleri karşsında performansları 
da mükemmeldir. Bu tek komponentli kolay uygulanabilir 
kaplamaların hava koşullarına dayanım, parlaklık 
ve renk tutuş performansları da beklentinin altında 
kalmayacaktır.

Tüm bu avantajları sayesinde Hempel bugüne  
kadar Avrupa’da 4 milyon litreden fazla Speed-Dry  
Alkyd 43140 kaplamasının satışını gerçekleştirdi.

Speed-Dry Alkyd 43142 nedir?
Speed-Dry Alkyd 43142 Hempel’in Speed-Dry 
Alkyd 43140 ürünüyle aynı teknoloji üzerinde 
temellendirilmiştir ve yüzde 63 katı madde oranıyla 
daha yüksek katı madde miktarı içerir. Bunun sonucu 
olarak her projede gerekli olan boya miktarını; VOC 
salınımlarını ve elleçleme sürelerini azaltır ve maliyetleri 

en alt seviyede tutar. Bu avantajları sağlarken, kalite ve 
estetikten hiç ödün vermez.

Speed-Dry Alkyd 43142’nin uygulama alanları 
nelerdir?
Speed-Dry Alkyd 43142 korozyona karşı koruma 
amacıyla çinko fosfat ile pigmentlenen çok hızlı kuruyan 
astar ve son kattır. Teknik açıdan bakınca, çelik yapılar, 
genel çelik işleri ve hızlı kurumanın önemli olduğu ağır 
ve hafif çelik endüstrilerinde birçok uygulamada tek 
kat veya çift kat olarak uygulanabilir. Hem dış hem 
iç yüzeylere uygulanabilir ve hafiften-ortaya kadar 
atmosferik koşullarda çeliği korumaya uygundur.

Onu özel yapan ne?
Adından da anlaşılabileceği gibi Speed-Dry Alkyd 
43142 yalnızca 30 dakikada dokunma kuruluğuna 
ulaşır ve proje maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur 
(Isı ve kalınlığa bağlı olarak bir iki hafta için tamamıyla 
kürlenir).

Tek kat sistemlerde 80µm veya 160µm film kalınlığında 
uygulanır ve boyanın yüksek katı madde içeriği 
kullanıcıların çelik yapıları daha erken taşımasına olanak 
vererek zamandan ve paradan kazandırır. Kendi üzerine 
veya benzer alkitlerle uygulandığında üstün yeniden kat 
çekilme özelliği gösterir ve fırça dahil birçok uygulama 
yönteminde iyi sonuçlar üretir. Hem kullanıcı hem çevre 
dostudur; kurşun veya kromat içermez.

Speed-Dry Alkyd 43142’nin özelliklerinin özeti ve 
bunların süreçlerinizi nasıl kolaylaştırdığı hakkında bilgi 
için aşağıdaki tabloya bakınız:

Hempel’in Speed-Dry Alkyd serisinin en son boyası, 
adını aldığı hızlı kuruma özelliğinin yanı sıra yüksek 
katı madde miktarı ile hafif ve orta korozyon 
ortamlarında çelik uygulamalarında da esnek bir tek 
kat uygulama özelliğini getiriyor 

Hempel’in yeni Speed-Dry Alkyd 43142 
boyası çok sayıda uygulamada birçok 
avantaj sağlıyor

Özellikler Avantajlar

Çok hızlı kuruma Ağır ve hafif çelik sanayii için ideal

Yüksek katı madde Çelik daha erken taşınabilir 

Tek kat
İç veya dış yüzeylerde hafif–orta 
atmosferik korozyon ortamlarında 
çift veya tek kat olarak uygulanabilir

Üstün yeni kat çekme 
özelliği

Kendisiyle veya benzer alkit 
kaplamalarla kullanılabilir 

Kurşun ve kromat 
içermez Kullanıcı ve çevre dostu 

Esnek uygulanabilirlik Fırça dahil birçok uygulama 
yönteminde iyi sonuçlar 
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SIBUR ve Hempel: Karşılıklı  
kazandıran bir ortaklık 

Her ne kadar bu iki şirket birbirlerinden 
oldukça uzak mesafelerde bulunsalar 
da uzun zamandır süregelen bir ilişkileri 
var. Hempel’in Ulyanovsk’taki fabrikası, 
hidrokarbon gazları sıvılaştırarak 
petrokimyasal ürünler elde eden SIBUR-
Khimprom’un sağladığı ürünleri kullanıyor. 
Bu işbirliği, iki şirketin simbiyotik ilişkisi 
sayesinde ürünlerin ve tesislerin birçok 
dönüşümden geçtiği muhteşem bir 
yolculuğun başlangıç noktası oldu.

SIBUR’un Perm şehrinde yer alan tesisinde 
butil alkol üretiliyor. Bu ürün Hempel 
tarafından hem üretim süreçlerinde hem de 
Hempel boyalarının çoğunda bir litrede yüzde 
21’e kadar varan konsantrasyonlarında 
malzeme olarak kullanılmaktadır. Buna 
karşılık, SIBUR-Khimprom kendi üretim 
tesisini korozyondan korumak istediğinde, 
doğal olarak Hempel’i seçti.

Bu proje, kimyasal madde endüstrisinde 
olağan olduğu gibi yüksek korozyon ortamında 
çalışılması ve ürünün ekimden kasıma kadar 
ve bahar aylarında hava sıcaklığı 0 (°C) 
dereceye yakınken uygulanması gerekliliği gibi 
spesifik bazı zorluklar içeriyordu. Bu koşulları 
göz önünde bulunduran Hempel, düşük ısıda 
sertleşerek dayanıklı bir kaplama oluşturan 

Sinerji yalnızca 
doğada bulunmaz, 
aynı zamanda iş 
dünyasının önemli 
bir parçasıdır. 
Hempel ve SIBUR 
arasında gelişen 
ortaklık böyle bir 
işbirliği hikâyesinin 
başlangıcı oldu

iki-komponentli epoksi Hempadur Mastic 
4588W’nin ilk kat olduğu ve son kat olarak 
Hempathane Fast Dry 55750’nin kullanıldığı 
iki adımlı bir sistem önerdi.

Hempel, malzemenin yanı sıra projede 
teknik destek sunarak, SIBUR-Khimprom’un 
Başmühendisi Vasilii Musin’in de belirttiği 
gibi yüksek bir hizmet standardı sağladı: 
“Hempel’in güçlü yanlarından biri sundukları 
kapsamlı hizmet. Kullanılan boyanın yanı 
sıra uygulama sırasında teknik denetim 
de sağlayarak uygulamayı gerçekleştirilen 
yüklenicinin yanında ek bir garanti sundular.”

SIBUR-Khimprom ile yaşanan işbirliği 
deneyimi bu yöndeki ortaklıklar açısından 
cesaretlendirici. Hempel’in her projenin 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yaklaşımı 
ve koruyucu kaplamalarının üstün 
kalitesinin gelecekte SIBUR ile başarıyla 
tamamlayacağımız birçok ortak projenin 
anahtarı olacağını umarız.

Arnavutluk Vasha Köprüsü Hempel 
ile ışıldayacak

Türk mühendislik 
şirketi Eran 
Mühendislik, 
Arnavutluk Ulaştırma 
Bakanlığı’nın, 
Arnavutluk-
Makedonya arasında 
yer alan Arbri SH6 
otoyolunun viyadük 
köprüleri yapımını 
anahtar teslim 
üstlendi. Eran 
Mühendislik iki vadi 
arasında yer alan 
ve iklim çeşitliliğine 
sahip bölgenin bu 
prestij projesinde 
yapısal çelik boya 
çözümleri için 
Hempel’i seçti

Yapımına 22 ay önce başlanan estetik bir 
kemer görüntüsüne sahip ilk köprü 150 metre 
yüksekliğinde, 2.200 ton ağırlığında ve 242 
metre uzunluğunda olacak. İki dağın bitimiyle 
direkt tünellere bağlanacak projenin ilk etabı 
Eylül 2018’de tamamlandı. Eran Mühendislik, 
yerel halk tarafından B2 “Ura e Vashes” olarak 
adlandırılan bu zorlu yatırımın tamamında 12 
bin ton çelik kullanacak.

Deniz, göller, ırmaklar, sıradağlar, vadiler, yaylalar 
ve dahası… En güzeli ise sıcak ve dost insanları. 
Arnavutluk muhteşem bir coğrafyaya sahip.

Eran Mühendislik’in 2018 yılında anahtar teslim 
üstlendiği Klos-Burrel yol güzergâhındaki 3 adet 
viyadük köprü projeleri tamamlandığında saatler 
ile anılan yolculuk süreleri dakikalar içinde 
aşılacak. Öyle ki, Burrel şehri, başkent Tiran’a 
91 km. Burrel ile Klos arasındaki mesafe ise 17 
km. Burrel, Kosova sınırına 119, Karadağ sınırına 
99, Adriyatik Denizi’ne ise 59 km mesafede 
bulunuyor. Ancak, 110 km’lik Tiran–Klos 
yolculuğunun normal şartlarda ilk 55 km’si 45 
dakika sürerken kalan 55 km arada yol olmadığı 
için 3 saat 15 dakika sürüyor.

Bu projede, Hempel’in performansı önceki 
projelerde de kanıtlanmış üstün fiziksel ve 
kimyasal dayanıma sahip boya sistemlerinden, 
Hempadur ZP 17500, 120 mic. ile Hempathane 
Fast Dry 55750, 60 mic. tercih edildi.

Eran Mühendislik Kurucu Genel Müdürü Nafi 
Güner ve Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü Eyüp 
Sert bu projeleri hakkında bilgi verirken Hempel 
boya sistemleri farkına şu sözleriyle değindiler;

“Üstlendiğimiz projeler sadece ülkemizle 
sınırlı değil. Eran Mühendislik olarak köprü 
yapımlarında ve yapısal çelikte referanslarımız 
güçlü. Çağımızın gelişmiş teknoloji ve malzemeleri 
ile tasarlanmış bu proje Arnavutluk için dünyanın 
ender simge yapılarından biri olacak. Günümüz 
ile gelecek arasında kuracağı sağlam bağ ne 
kadar önemliyse Arnavutluk halkı için köprülerin 
şehirlerine katacağı estetik ve simgesel kimlik de 
bir o kadar önemli.

Bu bağlamda estetik görünüme sahip 
evladiyelik iş yapmayı değer sayıyoruz. Yapısal 
çelik işinde ürünün kuruma süresi, kalitesi, iş 
bittikten sonraki garanti süresi… Hepsi öncelikli 
kriterlerimiz ancak köprü yapımlarında öne çıkan; 
bu garanti süresindeki boyanın ömrüdür. Tüm 
projelerimizde Hempel’in müşterimizin isteklerinin 
tamamını karşıladığını gördük ve iyi bir Hempel’ci 
olduk.

Ürünlerinde yüksek kapatıcılık özelliğine sahipler, 
estetik öneme sahip projelerde bu olmazsa 
olmazımız. İşin ilk ihale sürecindeki maliyet 
analizlerindeki öngörülerinde yanılma payları 
eser derecede ve bunlara ilaveten proje yönetimi 
süresince sağladıkları teknik servis destekleri 
ile bayi ağları da oldukça kuvvetli, hızlı tedarik 
sağlıyorlar.”

Nafi Güner, Genel Müdür, Eran Mühendislik Kurucusu
Eyüp Sert, Metalurji Mühendisi, Eran Mühendislik Kalite Kontrol ve 
Kalite Güvence Müdürü

Arnavutluk Vasha Köprüsü
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Sinerji yalnızca 
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dünyasının önemli 
bir parçasıdır. 
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başlangıcı oldu
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Arnavutluk Vasha Köprüsü Hempel 
ile ışıldayacak

Türk mühendislik 
şirketi Eran 
Mühendislik, 
Arnavutluk Ulaştırma 
Bakanlığı’nın, 
Arnavutluk-
Makedonya arasında 
yer alan Arbri SH6 
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anahtar teslim 
üstlendi. Eran 
Mühendislik iki vadi 
arasında yer alan 
ve iklim çeşitliliğine 
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Wikinger Rüzgâr Çiftliği 
binlerce kişiye temiz 
enerji sağlıyor

2014 yılında Kuzey Almanya’nın, Baltık 
Denizi kıyısına 70 türbin yerleştirme 
planlarını açıklamasının ardından Iberdrola, 
350 MW’lık Wikinger Rüzgâr Çiftliği’ni 
Almanya’nın elektrik şebekesine bağlayarak 
tarihinde yeni bir dönüm noktası yaşadı. Bu 
çiftlik tam nominal kapasitede 350 binin 
üzerinde haneye temiz enerji sağlıyor (ki bu 
bölgedeki elektrik tüketiminin yüzde 20’sine 
tekabül ediyor).

Avrupa genelinde gerçekleşen bu projede 
Hempel öncelikle rüzgâr çiftliğindeki 
tüm yapılar için en iyi boya sistemlerini 
tasarlamanın yanı sıra tüm ihtiyaçlar dahilinde 
danışmanlık hizmetleri de sunarak bu 
projeye yakın bir şekilde dahil oldu. Rüzgâr 
çiftliği inşaatı sırasında Avrupa’daki çeşitli 
tersanelerde rüzgâr santralinin temelini 
oluşturmak üzere her biri 131 feet (40 metre) 
uzunluğunda ve 150 ton ağırlığında, 280 temel 
kazık üretilerek Almanya’daki Rügen Adası’nın 
deniz yatağına taşındı. Alman üretici Adwen, 

proje için şimdiye kadar yapmış olduğu en 
büyük türbinler olan ve 70 adet her biri 
620 tonluk jacket, 222-tonluk makina bölümü 
(nacelle) 442-foot çapında rotor ve 254-foot 
(77,4 metre) uzunluğunda kanatlar ile 
246 feet (75 metre) uzunluğunda kuleler 
üretti. Elbette, bu devasa kuleler için seçilen 
boya sistemi CX Deniz kategorisinde en yüksek 
korumayı sağlamak üzere tasarlandı ve hem iç 
hem dış yüzeylere üç kat uygulanan Hempadur 
Avantguard® 770, Hempadur 47300 ve 
Hempathane HS 55610 boyalarından oluşuyor.

Projedeki ana altyapı elemanlarından biri; 
İspanya’da üretilen, boyası Hempel tarafından 
sağlanan ve Almanya’daki varış noktasına 
taşınan Andalucia offshore alt-istasyonu. 
Yine, kullanılan boya sisteminin omurgasını 
60-mikronluk Hempel patentli ve ağır korozyon 
ortamlarında uzun süreli koruma sağlayan 
çok amaçlı aktifl eştirilmiş çinko içerikli astarı 
Avantguard® ile -10°C üzerindeki sıcaklıklarda 
deniz suyuna ve aşınmaya iyi dayanımlı 

350 MW’lık Iberdrola Rüzgâr Çiftliği 
bölgede tüketilen elektriğin yüzde 
20’sini üretiyor

sert ve dayanıklı bir kaplama oluşturulan iki 
komponentli ara kat epoksi boyası Hempadur 
47300 tercih edildi.

Son olarak, kulelerin hem iç hem dış 
yüzeylerinde Iberdrola’nın nakliyede aynı 
düzeyde görünürlük ve uzun yıllar boyunca 
minimal bakımla çevreye uyum sağlamak 
üzere ihtiyaç duyduğu renk sistemine uygun 
şekilde 60-mikron kalınlığında Hempathane 
HS 55610 son kat olarak uygulandı.

Wikinger Rüzgâr Çiftliği, Hempel’in offshore 
pazarı için koruyucu boya geliştirdiği ve 
sağladığı projelerin bir örneğini daha 
oluşturuyor.
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Bir zamanlar Belval, Lüksemburg’un 
çelik üretiminin gerçekleştiği bir sanayi 
bölgesiydi ancak artık Esch-sur-Alzette ve 
Sanem bölgelerinde “iş hayatı, ev hayatı 
ve eğlencenin özgün bir karışımı”nı sunan 
bir yaşam alanına dönüştü. Bölge, 170 
futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 
farklı nesillerden 7 bin kişiye konut 
sağlıyor. Lüksemburg Üniversitesi’nin yeni 
merkezine ev sahipliği yapan Belval’de 
20 bin kişi çalışıyor, araştırma yapıyor ve 
öğrenim görüyor.

“Bilim, Araştırma ve İnovasyon Şehri” 
projesi, Lüksemburg hükümetinin ülkenin 
güneyinde ekonomik gelişmeyi körüklemek 
için geliştirdiği bir kentsel dönüşüm 
programı. Projenin sahibi Fonds Belval, Spor 
Kampüsü’nün çelik yapılarını koruma işinde 
Klein Lux şirketine güvendi. Differdange 
şehrinde yer alan Klein Lux; her türlü çelik 
yüzey için kumlama, termal çinko püskürtme, 
boya kaplama ve korozyon korumada uzman 
desteği sağlamak üzere 1985 yılında 
kurulmuş bir şirket. 35 kişiden oluşan ekibi 
ve kaliteli üretimi ile sağlık, güvenlik ve 
çevre koruma kültürünü ispatlayan birçok 

sertifikaya sahip. Hempel’in uzun süreli 
ortağı olan Klein-Lux, Belval projesinin 
tamamlanmasında yardımcı olması için 
Hempacore One Fast-Dry’dan oluşan bir 
sistem seçti.

Hempel, projenin başlangıç aşamalarında 
müşteri teknik desteği sağladı. Hizmetin 
düzeyi ve Hempacore sisteminin verimli, 
kolay uygulanabilen ve ekonomik bir 
yangın koruma çözümü olması, Hempel’i 
rakiplerinden ayıran fark oldu. Projenin 
yangından korumayla ilgili gereksinimlerine 
uygun olarak, yangın geciktirici kaplama için 
gerekli film kalınlığını DIN EN ISO 12944 
standartlarına uygun korozyon korumasıyla 
birlikte Hempel belirledi.

Hempel, Belval için 15,000 litre boya 
sağladı. Sistem şu kaplamalardan oluşuyor:

•Hempadur 15553: Üstün işleme özellikleri 
olan iki komponentli epoksi boya. Birçok 
farklı uygulama ve substratta kullanılabilir 
ve özellikle yangın geciktirici boyalarla 
kullanmak için iyi bir astar seçimidir.

Lüksemburg’un  
950 milyon euroluk yatırımını 
Hempacore koruyor
Yapısal çeliğe uygulanan Hempacore ürün 
serimiz Lüksemburg Üniversitesi Spor Kampüsü 
için güvenilir pasif yangın koruması sağlıyor 

•Hempacore One 43601: Tek komponentli 
hızlı kuruyan R120’ye kadar hem iç hem  
dış yüzeylerde kullanılabilen kolay 
uygulanabilir boyadır. Bu boya düşük film 
kalınlıkları ve oluşturduğu iyi görünümlü 
yüzeylerle öne çıkar.

•Hempathane Topcoat 55210: Güvenilirliği 
öteden beri kanıtlanmış, birçok uygulamada 
kullanılabilen iki komponentli poliüretan son 
kattır.

Boyalar havasız püskürtücü ile uygulandı. 
Projenin tamamlanması için yalnızca sekiz  
hafta vardı. Bu süre zarfında her hafta üç 
kamyon dolusu çelik yapı Klein-Lux’un üretim 
tesisinden yola çıkarak proje sahasına 
nakledildi.

Hempacore sistemi sayesinde Hempel uzun 
yıllar boyunca Belval’in geleceğinde üzerine 
düşen rolü yerine getiriyor olacak. 
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Müşteri Vale Protective Coatings Ltd

Hakkında Çelik konstrüksiyon için 
yangına dayanımlı boya 
uygulamalarında uzman 

Boya sistemi Hempafire Pro 315 Fast Dry

Uygulama Havasız sprey

Proje Saha denemesi 

Hempafire Pro 315  
Fast Dry İngiltere’nin önde 
gelen uygulayıcıları için 
verimliliği artırıyor

Lider kumlama ve boyama 
uygulayıcılarından biri olan ve yangına 
dayanımlı boyalar konusunda uzman 
Vale Protective Coatings şirketi her 
zaman teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmeye çalışmaktadır. En son 
kaplama ve teknikleri kullanması çelik 
yapı sektöründeki müşterilerine “rakipsiz 
hizmet” sunmaya devam edebilmesini 
sağlamakta temel bir rol oynamaktadır.

Yeni ürünleri denemek için daha önce 
birlikte çalıştığımız Vale, yeni ürünümüz 
Hempafire Pro 315 Fast Dry’ı test etmek için 
de ideal bir partnerdi.

Yaptığımız testin amacı; Hempafire Pro 
315 Fast Dry’ın boya kalitesinden taviz 
vermeden diğer boyalara kıyasla daha 
verimli uygulanabildiğini ve verimliliği önemli 
ölçüde artırdığını kanıtlamaktı.

Görev:
Yeni Hempafire Pro 315’in uygulama 
özellikleri ve verimliliğinin sahada yangına 
dayanımlı boya uygulamada uzman olan 
uygulayıcılarla ortaya konulması.

Sonuçlar:
Müşteri, sadece uygulama aşamasındaki 
performanstan ve zaman tasarrufundan değil, 
aynı zamanda yüksek kaliteli, profesyonel son 
kat görüntüsünden de oldukça memnun kaldı.

Müşteri, Hempel ve Hempafire Pro 315 
Fast Dry’la çalışmanın kendi müşterilerine 
sundukları hizmetlere katkı sağlayarak pazarda 
daha rekabetçi bir konuma getireceğine 
inanıyor.

Belirtilen temel faydalar; daha düşük 
kalınlıklardaki yükleme tablosu sayesinde 
maliyetlerden tasarruf, daha kısa katlar arası 

bekleme süresi ve elleçleme işlemlerinin 
daha erken tamamlanması sonucu daha 
hızlı kuruma süresi ve kayda değer zaman 
tasarrufuydu.

Hempafire Pro 315 Fast Dry tüm çelik profilleri 
kapsayarak diğer malzemelerin stoklanması 
gerekliliğini ortadan kaldırır, bu da yer, maliyet 
ve zaman kazandıran başka bir avantajdır.

Tüm bunlar Hempafire Pro 315 Fast Dry’ı çok 
yönlü ve uygulayıcı dostu bir yangına dayanımlı 
boya yapıyor.
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