
 

 Protikorozní ochrana (PKO) 

 

1.  V jakém platném předpise (rok 2010) je řešena protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí (dále PKO)? 

2. Musí mít technický dozor, provádějící přejímky PKO ocelových konstrukcí zvláštní 
kvalifikaci? 

3. Kde je kvalifikace technického dozoru pro ocelové konstrukce stanovena? 

4. Pro které druhy konstrukcí, výrobků a systémů jsou v TKP 19B jsou stanoveny 
požadavky na protikorozní ochranu ?  

5. Kdy, jak a čím zhotovitel PKO prokazuje svoji způsobilost?   

6. Jaká je minimální praxe pro pracovníka objednatele v oboru PKO, bez rozdílu typu 
ocelové konstrukce?  

7. Jaké je minimální zaoblení hrany pro PKO ocelové mostní konstrukce (kromě svodidel)? 

8. Jaká je minimální vzdálenost od povrchu oceli při tryskání ocelové konstrukce?   

9. Jaká je kategorie přípravy oceli pod nátěr podle ČSN EN ISO 8501-3?  

10. Čemu se v případech dutých obtížně průlezných dílců se dává přednost:   

11. V rámci kterého stupně dokumentace se vypracovává projektová specifikace PKO?  

12. Kdo je autorem projektové specifikace PKO?  

13. Co je mimo jiné povinností projektanta  opravy PKO stávající ocelové konstrukce?   

14. Podle čeho (jakého předpisu) je určeno korozní prostředí?  

15. Čím je stanovena životnost systému PKO?   

16. Je třeba vést záznamy PKO dílce a konstrukce?  

17. Je povinné vést a kým v rámci aplikace PKO  natěračský deník?  

18. Co je rodný list dílce/konstrukce?  

19. Co je mimo jiné povinností pracovníka objednatele (inspektora PKO)?  

20. Co znamená termín zádržné body PKO? 

21. Čeho je součástí specifikace prací PKO (TePř)?   

22. Jak, čím nebo podle čeho se zjišťuje jakost oceli pro stanovení tl. vrstvy žárově 
nanášeného zinku ponorem?  

23. Co obsahuje specifikace prací PKO?  

24. Co obsahuje příprava povrchu oceli před tryskáním?  

25. Jakým parametrům musí vyhovovat povrch oceli  pro aplikaci nátěrového povlaku?  

26. Je výskyt šupin, plen a trhlin v případě zjištění vad povrchu hutních výrobků přípustný? 

27. Podle čeho se vyhodnocují  případně zjištěné vady povrchu hutních výrobků?  

28. Z čeho se skládají duplexní systémy? 

29. Jaká musí být vždy teplota podkladu při aplikaci PKO?   

30. Z čeho se ve smyslu TKP 19B se skládají průkazní zkoušky systémů PKO?   

31. Podle čeho se posuzuje definice vad PKO při průkazní zkoušce?  

32. K čemu slouží kontrolní zkoušky povlaků PKO? 



 

33. V jaké délce je stanovena záruka zhotovitele na PKO?   

34. Co je povinností zhotovitele provést na závěr po aplikaci PKO?   

35. Kde je stanoven minimální rozsah vypracování projektové specifikace PKO?   

36. Čím jsou určeny stupně speciálního korozního namáhání?   

37. V jakých případech/proč se používá maskovací páska?  

38. Jaké a podle čeho jsou určeny kategorie speciálního korozního namáhání?   

39. Jakým pravidlem se řídí vyhodnocení tloušťky PKO?   

40. Jak dlouhá se plánuje podle TKP 19B minimální doba údržby PKO? 

41. Kdo potvrzuje rodný list PKO?   

42. Co se vyhodnocuje při měření tlouštěk PKO?   

43. V jakých případech se používá MEK test?   

44. Lze v případě spřahovacích trnů použít  povlaku na tyto části konstrukcí?   

45. Kdy se provádí  kalibrace přístroje při měření tloušťky PKO?  

46. Co je třeba v případě, kdy je zjištěna  tloušťka metalizace pod 50 µm?  

47. Co se hodnotí v době ukončení 5-ti leté záruky a podle čeho?   

48. Jaký je význam doby přetíratelnosti na stavbě při aplikaci montážních nátěrů?   

49. Co je povinen inspektor objednatele?    

50. Jaká je odpovědnost zástupce objednatele jako osoby pověřené provedením činnosti 
inspektora PKO? 

  

 

 

 

 


