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NEWSLETTER ● 2013 Február 
 

 

MIC - Mikrobiológiailag előidézett korrózió; 
gyors és súlyos következményekkel jár 

 
 

Az anaerób biokorrózió (MIC) igen nagy problémát jelent a különböző iparágakban. Az oxigén 

független mikroorganizmusok bizonyos enzimek (túlnyomó részt „hidrogenáz”) termelése révén mintegy 

10-szeres korróziós sebességet okoznak. Továbbá kénhidrogént szabadítanak fel! Csak Németországban 

a MIC (mikrobiológiai korrózió) a második legnagyobb veszteségforrás, ami milliárdos nagyságrendű 

környezeti károsodást jelent; minden korrózióhoz köthető költség 20%-a mikrobiológiailag előidézett 

anyagroncsolásra vezethető vissza! 

 

 

 

 

 

 

 

Lyukkorrózió, előrehaladott biokorrózió, erőteljes betonkimosódás, amit mikrobiológiai 

anyagcsere tevékenység vált ki (speciális enzim révén történő kénhidrogén-kiválás). 
 

Ennek az anaerob korróziónak a legfőbb felelősei a szulfátredukáló baktériumok 

(SRB). 
Ezek a mikroorganizmusok felgyorsítják a tartályok és más berendezések korrózióját, amint vízzel és 

szerves anyagokkal kapcsolatba kerülnek. Ha ezeket a területeket nem tisztítják folyamatosan, akkor az 

SRB (szulfátredukáló baktériumok) tenyészetének erőteljes és gyors megsokszorozódása révén egy 

gélszerű bioréteg (biofilm) alakul ki. Eredményként egy biofouling (lebegő biomassza) keletkezik, 

erőteljes nyálka- és szagképződés mellett, ami a biokorrózió előjele lehet.   

 

Ehhez a témához éveken keresztül számos konferencia, stúdium, kutatás és publikáció kapcsolódott. A 

problémát egyértelműen diagnosztizálták és tudományosan meghatározták. Ennek ellenére ez eddig még 

nem találták meg a hosszú távú koncepcióját a biokorrózió visszaszorításának. A biofilmek és 

biofoulingok lebontása, fertőtlenítő szerekkel történő elfojtása, vagy a mikroorganizmusok 

életfeltételeinek megvonása hosszútávra vonatkozóan, kevés sikert tud felmutatni.    

 

Egyedülálló hosszú távú védelem az SRB (szulfátredukáló baktériumok) 

keltette biokorrózióval szemben! 
 

A CERAMIC POLIMER cég filozófiája a bevonatok terén olyan új fejlesztések megvalósítása, amelyek 

különleges alkalmazást biztosítanak. Ráfordításokat nem kímélő és folyamatos kutatómunka révén a  

CERAMIC POLIMER cég állandóan javítja a minőséget és a terjedelmes portfólióját és speciális 

területekre optimálisan megfelelő bevonatmegoldásokat kínál 
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A cég többéves kutatási projektje az anaerob biokorrózióval szembeni védőbevonatok kifejlesztésre 

vonatkozóan sikeresen zárult. Mint egyedüli gyártó, a cég hatékony lyukkorózió elleni védelmet kínál 

nyersolaj-, és más szénhidrogén-tároló tartályok, valamint biogáz berendezések védelmére.  

 

 

Az újonnan kifejlesztett anti-SRB bevonatok funkciója és tulajdonságai 
 

● Speciális biocid, nano-kristályos formában egy szabadalmaztatott eljárás keretében speciális- 

mikro-töltőanyaggal egybekötve kerül be a polimer-mátrixba, 

 

● Különleges hatásmechanizmus 
Az öregedés, a hőmérsékleti viszonyok, valamint a mechanikus igénybevétel miatt minden (!) védő 

bevonatban fesztültség lép fel, ami az élettartam során repedéseket idéz elő a nano-, és a mikro-

tartományokban. Ezekbe telepednek le leginkább az SRB-ék (szulfátredukáló baktériumok), a repedések 

számukra védelmi, cirkuláció-szegény cellát jelentenek. A mikro-repedések keletkezése esetén, a helyi 

felület feltöredezése következtében a (bevonatban lévő) biocid-kristály szabaddá válik és kifejti hatását a 

repedés teljes felülete mentén.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az SRB-ék (szulfátredukáló baktériumok) még a tenyészetük kialakulása előtt elpusztulnak, így az alapot 

(a védendő felületet – a ford. megj.) a mikro-organizmusok nem támadják meg. A speciális biocid-

krisztály un. depo-hatása következtében hosszú időn kertül biztosítja a biocid védőhatást, észrevehető 

kimosódás nélkül.  
 

Biogáz-fermentorokban történő alkalmazásnál a kívánatos (technológiai – a ford. megj.) baktérium-

folyamatban nem következik be befolyásoló hatás, mivel a biocid hatás a helyileg keletkező mikro-

repedésekre korlátozódik.   

 

● Gondnélküli felhordás 
A bevonatkészítés folyamatában és a kikeményedés után is, a biocid hatóanyag a polimer-mátrixban 

„betokozódva” marad, így aztán a bevont felület nem lesz antibakteriálisan aktív és ezáltal fiziológiailag 

teljesen gondtalan lesz. A CERAMIC POLIMER cég által használt biocid az emberre messzemenően 

veszélytelen, A felhordás egyszerűen történik, és komplikációk nélkül, airless (levegő nélküli) szórással, 

vagy fém simítóval és hengerrel.  

  

● Megbízható, hosszan ható védelem 
Számos körültekintő vizsgálat révén, amit független kutató laboratórium végzett, megállapították, hogy az 

új típusú termékek messzemenően csökkentik az SRB-ék által keltet bio-korróziót. Ezáltal célirányos és 

hatékony, hosszan tartó védelem biztosítható beton- és acélalapú biogáz-berendezések, valamint 

nyersolaj- és egyéb szénhidrogén tartályok esetében. 
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