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1.

O B E C N Ä

USTANOVENÍ

1.1. Technické podmínky Cdále Jen TP) platí pro navrhovaní,
provádění a kontrolu protikorozních ochran ocelových konstrukcí
staveb pozemních komunikací včetně Jejich součástí a příslušen
ství. Jsou určeny pro mostní konstrukce, ostatní ocelové stavební
konstrukce, doplňkové konstrukce,
ložiska, mostní závěry, proti
hlukové clony, stožáry, sloupky, svodidla, zábradlí,
další inže
nýrské stavby.
jejich příslušenství, výstroj a pod., které Jsou
zhotoveny z konstrukční oceli. TP jsou zaměřeny na využití pasiv
ní (sekundární) ochrany pomocí nátěrů, nátěrových systémů, kovo
vých a kombinovaných povlaků. TP se vztahují i na opravy a údržbu
protikorozních ochran prováděných těmito ochrannými systémy.
1.2. TP se vztahují ke všem ocelovým povrchům,
které
Jsou
vystaveny působení atmosféry zněčištěné přítomností SO2, NOx a
dalšími lokálními zdroji znečištění ve formě prachu, popílku a
jiných mechanických nečistot včetne destových srážek a vodní
tříště s přítomností chemických rozmrazovacích látek.

1.3. Předmětem TP není protikorozní ochrana:
- povrchů umístěných trvale ve vodě
- betonářských a tuhých výztuží
- lan, kabelů a systémů předepínání
- povrchů uložených v zemi
- povrchů vystavených působení chemikálií s výjimkou CHRL
použitých při zimní údržbě
- povrchů vystavených trvalému působení teplot nad 50°C
a krátkodobému nad 80°C
- řešená pomocí katodické nebo anodické ochrany
- s funkcí pouze dočasnou.
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2. ZÁKLADNÍ

POJMY

fyzikálne - chemická interakce mezi
kovem a prostředím, jehož důsledkem
jsou změny vlastností kovu, které
vedou obvykle ke zhoršení funkčních
vlastností kovu
působení prostředí, které vyvolává
korozní namáhaní
korozi
viditelné korozní produkty sestáva
rez
jící převážně z hydratovaných oxidů
železa
produkt v kapalné formě, který na
nátěrová hmota
nesený na podklad vytváří neprů
hledný povlak s ochrannými, dekora
tivními nebo
jinými specifickými
vlastnostmi
ochrana aktivní (primárni) - způsob řešení protikorozní ochrany
volbou materiálů (ušlechtilé nebo
patinující oceli), nebo zařazením
elektrochemické ochrany
ochrana pasivní(sekundárni)- způsob řešení protikorozní ochrany
použitím ochranného systému
způsob odstraňování okují, korozních
otryskání
produktů a nečistot s povrchu ocelo
vých podkladů
povrch, který má být chráněn
podk1ad
zkouška,
která slouží ke kontrole
kontrolní zkouška
materiálů nebo prováděných prací
zkouška předepsaná pro prokázání
průkazní zkouška
stanovených vlastností nebo jiných
požadavků, provádí se před realizací

koroze

rosný bod
tryskací prostředek
záruční doba
životnost

doba zpracovatelnosti

teplota,
při které vzdušná vlhkost
kondenzuje na povrchu
kovové granuláty,kovové drtě, korund
apod., používané pro čištění povrchu
tryskáním
doba,
po kterou zhotovitel ručí za
výsledek své práce, nebo kvalitu do
daného výrobku
doba,po kterou ochranný systém musí
splňovat předepsanou funkci
napřochrannou, estetickou a pod.tak, aby
nebyly zhoršeny rozhodující fyzikál
ní a mechanické vlastnosti základní
ho materiálu;
může být stanovena
rovněž
do
okamžiku
mezního
znehodnocení rozhodujícího,
předem
určeného parametru.
maximální čas, po který je možno
vícesložkový materiál po smísení
jednotlivých složek zpracovat
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kombinovaný povlak
kovový povlak

organický povlak

druh ochranného systému,
který se
skladá z kovového a organického po
vlaku
druh ochranného systému který je vy
tvořen povlakem kovu na ocelovém
podkladu žárovým stříkáním roztave
ného
kovu
(metalizací),
ponorem
predmetu do roztaveného kovu, prí
padné i galvanicky
druh ochranného systému který je vy
tvořen buď nátery nebo práškovými
plasty

souvislá vrstva nátěru, která byla
vytvořena jedním nánosem
souvislá vrstva nátěru, která byla
nátěr vícevrstvý
vytvořena více nánosy
nátěr aplikovaný pro zajištění och
nátěr doplňkový
rany kritických míst
první nátěr v nátěrovém systému,kte
nátěr základní
rý je nanesen na podklad
každý nátěr mezi základním a vrchním
nátěr podkladový
nátěrem
poslední nátěr v nátěrovém systému
nátěr vrchní
vícevrstvý
nátěr
nátěrový systém
prostředek
pasivní (sekundární) proochranný systém
tikorozní ochrany který se realizuje
pomocí povlakflíorganických, kovových
nebo kombinovaných)
schopnost dvou nebo více produktů
kompatibilita
použitých jako jednotlivé vrstvy v
nátěrovém systému vytvořit celek
bez nežádoucích efektů
oprava povrchu, kdy došlo k poruše
obnova systému částečná
ní povlaku až k podkladu,
plocha
porušení nepřesahuje stanovený limit
obnova systému úplná
- zahrnuje kompletní zhotovení celého
systému na celé ploše
oprava organického povlaku - místní oprava nátěru při jeho poško
zení, kdy nedošlo k prokorodování
povlaku
určují materiály, ve kterých je vyš
vysokosušinové nátěry
ší objem pevných složek než je ob
vyklé a vzniklé nátěry dosahují vyš
ší tlouštky
souhrn povrchových sil, kterými se
přilnavost
navzájem
poutají částice různých
hmot
mokrá - tlouštka po nanesení nátěru
tlouštka nátěru
před odpařením těkavých složek
suchá - tlouštka nátěru po odpaření
ředidel a rozpouštědel
tloušťka nátěrového systému- celková tlouštka všech nanesených
vrstev nátěrů
-předpisem nebo jiným dokumentem spe
tlouštka nominální
cifikovaná tlouštka vrstvy kovového
povlaku, jednotlivých vrstev nátěrů
nebo celého systému
nátěr jednovrstvý
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tlouštka maximální

tlouštka minimální

tlouštka místní minimální
tlouštka prflměrná
tvrdost
kráterky

krupiokovitý nátěr
křídování
ostrůvky
odlupování
odprýskání
podtekl ina
pórovitost
prorážení
puchýřky
slzy
sprašování
stálost na světle
stopy po tazích štětcem

-nejvýše akceptovatelná tlouštka ko
vového povlaku, jednotlivých vrstev
nátěrů nebo celého systému; při je
jím překročení nelze očekávat, že
ochranné vrstvy budou dosahovat po
žadovaných vlastností
-nejnižší akceptovatelná tlouštka ko
vového povlaku,
jednotlivých vrstev
nátěrů nebo celého systému; při je
jím nedodržení nelze očekávat, že
ochranné
vrstvy
budou dosahovat
požadovaných vlastností
■ nejmenší místní tlouštka zjištěná na
funkčním povrchu jednoho výrobku
vypočtený průměr určitého souboru
změřených tlouštěk
• odpor nátěru proti vnikání tělesa z
tvrdší hmoty působením vnější síly
- propadlá místa nálevkovítého nebo
důlkovitého tvaru zasahující
do
různé hloubky nátěru, mohou to být
i prasklé puchýřky
- nátěr,
v němž jsou drobné částice
vyčnívající nad jeho povrch
- uvolňování částic pigmentů z nátěru
v důsledku jeho rozrušení
- místa bez nátěru vzniklá opomenutím
při nanášení, mastnotou na povrchu a
pod.
- samovolné uvolňování vrstev nátěru
- úplné nebo částečné odlupování křeh
kého nátěru při
jeho mechanickém
poškození
- vada nátěru způsobená stékáním nátě
rové hmoty před jejím zaschnutím
- mikroskopické až makroskopické kapi
láry Cpóry5 které umožňují pronikání
složek vnějšího prostředí nátěrem
- difúze barviva ze spodního do vrch
ního nátěru působící jeho následné
zabarvení
- vada nátěru projevující se místním
vzdutím nátěru
- jednotlivé podtekliny nátěrové hmoty
zaschlé na povrchu nátěru, způsobené
stečením nahromaděné nátěrové hmoty
- snadné uvolňování částic nátěru při
lehkém otěru, zpravidla je důsledkem
rozrušení pojivá
- schopnost nátěru zachovávat při pů
sobení světelného záření původní ba
revný odstín
- rýhy v zaschlém nátěru zanechané
štětcem, někdy charakteristická vlas
tnost nátěrů např. vysokosušinových
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struktura pomerančové kflry - povrch nátěru připomínající vzhled
pomerančové küry
trhlinky
- praskliny v nátěru zasahující do
větší či menší hloubky povlaku
vrásnění
záclony
zvedání

3.

tvorba nepravidelné struktury v ná
těru, který má být hladký
skupina podtekl in
Cslz) nahromaděné
zaschlé nátěrové hmoty zasahující
větší plochu, vzniklé stékáním barvy
narušení a zbobtnání nátěrfl způsobe
né rozpouštědly z další nanesené
vrstvy nátěru

ŘEŠENÍ
ZÁSADY
KONSTRUKČNÍHO
VE
VZTAHU
K
PROTIKORO ZNÍ

OCHRANĚ
Při navrhování konstrukčního řešení je nutno s ohledem na optima
lizaci protikorozní ochrany uvažovat níže uvedené nejdflležitější
zásady a ustanovení, která navazují na ČSN 73 6201, CSN 73 2603,
ČSN 73 2601 a ČSN 03 8260a)

povrchy mají vykazovat minimum nepravidelností
jako je
preplátování,
rohy, ostré hrany a otřepy.
Spoje je nutno
přednostně provádět průběžnými a celoobvodovými svary, než
svary přerušovanými, šroubováním nebo nýtováním,
aby bylo
dosaženo rovného a rovnoměrného povrchu;

b)

vyloučit nebo pokud možno omezit netěsné uzavřené duté
prostory, žlaby a kapsy, těžko přístupná místa Cnapř. ostré
duté rohy a kouty);

c)

zabezpečit trvalé odvodněni a odvětraní tam,
uzavřené, netěsné prostory vyloučit;

d)

u zcela uzavřených vnitřních prostorů při
předpokladu
životnosti konstrukce více než 40 let zajistit vysušení
povrchu nebo ochranu vnitrních prostorů;

e)

f)

kde se nemohou

u trubkových konstrukcí, drobných dílů a pod.
s vnitřními
prostory,
které nebudou zcela uzavřeny,
se pro požadavek
dlouhodobé životnosti, funkčnosti a estetického vzhledu do
poručuje nanesení oboustranného povlaku zinku ponorem do
roztaveného kovu; využití
je omezeno délkou vany Cnapř.
v tuzemsku 14 m);
při využití technologie zinkování ponorem do roztaveného
kovu je nutno dbát na to, aby byly u dutých profilů správně
umístěny otvory pro přítok a odvzdušňování, v dostatečném
velikosti a počtu; stavební díly musí být vhodně řešeny bez
mrtvých rohů a úhlů,
nesmí být rozevřené, nevhodné je
svařování naplocho, přítomnost přepážek bez otvorů; díly
nesmí být barvené a
nesmí být znečištěny zbytky po
svařován í, oleji:
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omezit používání zdvojených profilů, ostrých hran a proh
lubní, kde se môže zdržovat zatékající a kondenzovaná voda;

g)

omezit možnost výskytu korozních makročlánkô vznikajících
v důsledku spojení materiálů s různým elektrodovým potenci
álem Cnapř. ocel-hliník, ocel-měď, ocel-zinek) viz.tab.c.l.

h)

i)

omezit na minimum provádění svarů obalovanými
elektrodami,
přednostně využívat svařování v ochranné atmosféře;

D

svary musí být prosté vad jako jsou
kráterky, rozstřiky apod:

nerovnosti, přívarky.

montážní svary
je nutno před prováděním povrchových úprav
pře lep it ve vzdálenosti 5 cm z obou stran samolepicí
páskou, základní nátěr nanést až k lepicí pásce, eventuální
další vrstvu jen do vzdálenosti 20 cm od hrany svaru a
5
cm dá 1 e od
každou
případnou
další
odsadit
o
předcházej íc í;

k)

zajistit provedení celého ochranného systému s odpovídající
životností pro povrchy, které nebudou po montáži přístupné.

i)

Tabulka č.l
Číslo
materi
álu
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Vliv kontaktu různých kovů na jejich korozi
Kontaktu jící kov

Posuzovaný kov
1
měď,slitiny
A
nikl .slitiny
B
o1ovo,c í n
korozivzdorné AB2
oceli
chrom3
A
C
uhlíkové a
nízkolegova
né oceli
hliník a jeho
slitiny1 v at
C7
mosférách s
obsahem Cl2,5mg.m2.d-1
hliník a jeho
slitiny1 v atm C
s obsahem Cl2,5rag-m2-d-1
B
kadmium
C
zinek.slitiny
zinku
hořč ík,s 1 itiny C

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B
A
A

A
A
A

B
A
B
-

B
B
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
B

A
B

A
B

B

A
—

A
B4

A
A

A
A

A
A

B

A6

A

A

B4

A

A

A

C

BC9

B

B

C

A

A

A

B
C

B
B

B
B

B
B

B8
C8

A
B

__

A

B

A
A

C

C

C

C

C

B

B

B

-
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Vysvětlivky k tabulce čŕ.l:
Ä - koroze posuzovaného kovu není kontaktujícím kovem zvyšována
B - kontaktující kov mflže mírně zvýšit korozi posuzovaného kovu;
ochrana před kontaktní korozí je však nutná jen v agresivních
atmosférách
C - nevhodný kontakt; k ochraně posuzovaného kovu proti zvýšenému
koroznímu napadení
je nutno použít některého opatření k
potlačení kontaktní koroze
15 Stanovení obsahu chloridfl se provádí podle CSN 03 8214.
25 Při ztíženém přístupu vzdušného kyslíku, např. ve spárách, ma
jí chromové oceli sklon ke kontaktní korozi.
35 Povlaky Ni - Cr s chromovou vrstvou kolem
kontaktní korozi jako nikl.

0,25 /um ovlivňují

45 Po počátečním napadení oceli a vytvoření rzi následuje změna
polarity a koroze obou kontaktujících kovů
je urychlována na
stupeň C.
55 Hliníkové slitiny se stávají s obsahem Cu ušlechtilejšími, ale
méně korozně odolnými.
Se stoupajícím obsahem Mg a Zn se
stávají méně ušlechtilými. Mezi
hliníkovými slitinami môže
nastat kontaktní koroze B.
65 V agresivních atmosférách způsobují pájecí kovy v důsledku
porušení přirozené oxidické vrstvy při pájení silnou kontaktní
korozi.
75 Mosazi s vyšším obsahem zinku způsobují nižší korozi B.
85 Zinek a kadmium chrání
ocel a hliník katodicky.
skutečnosti se využívá ke katodické ochraně.

Této

95 Cín způsobuje mírnou, olovo a pájky velkou kontaktní korozi.
Poznámka k tabu1ce č.1
Obecně má kontaktní koroze v atmosferických podmínkách některé
specifické podmínky dané tím, že elektrolytem je zde pouze velmi
tenká vrstvička zkondenzované vlhkosti a dále to,
že zplodiny
koroze většinou pevně lpí na povrchu a mohou u některých kovů
vytvářet i vrstvy s ochranným účinkem. Projevuje se proto jen do
vzdálenosti asi 2 - 3 mm od místa styku různých kovů, výjimečně
do vzdálenosti 5 mm,
a to jen tehdy,
když stoupne elektrická
vodivost povrchového elektrolytu.
Nebezpečí vzniku kontaktní
koroze stoupá proto se zvyšujícím se zněčištěním atmosféry a s
dobou ovlhčení povrchu. Technicky významných hodnot dosahuje až
při znečištění C 3.
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4. KOROZNÍ
AGRESIVITA
ÚČELY TĚCHTO
TP

ATMOSFÉRY

PRO

Korozní agresivita atmosféry je rozdělena dle CSN ISO 9223 do pěti
stupňů:
Tabulka č. 2
____________
Typický příklad

Označení
Ci

vnitřní vyhřívané prostory s čis
tou atmosférou-úřady, hotely, školy
apod.

- velmi nízká

vnější atmosféra s velmi nízkou
úrovní znečištění a převážně suchým
klimatem-venkovské oblasti

c2

nízká

C3

- střední

městská a průmyslová atmosféra
s nízkou koncentrací SOa

C4

- vysoká

průmyslové oblasti

c5

průmyslové oblasti s vysokým stup
něm znečištění a zvýšenou vlhkostí

velmi vysoká

Tabulka c.3 Korozní rychlost (rcoi~i~) pro uhlíkovou ocel, zinek a
hliník v atmosférách dle tab.2 (CSN ISO 9223)
Stupeň

Rychlost koroze
rcorr
(první rok)
/um/rok

r1 im
(ustálený stav)
/um/rok

uhlíková ocel
Cl
C2
C3
C4
C5

Tcorr < 1 ,3
1,3 < rcor-i~ < 25
25 < rcorr- < 50
50 < Tcon- < 80
80 < rcorr < 200

0,1
1.5
6,0
20

<
<
<
<

ri im
ri im
nim
H im
nim

<0 ,1
< 1.5
< 6,0
< 20
< 90

0,1
0,7
2.1
4,2
8,4

0,05
0,5
2.0
4,0

<
<
<
<

n im
nim
n im
nim
riim

<0 ,05
< 0.5
< 2,0
< 4,0
< 10

zinek 2 y
Cl
C2
C3
C4
C5

0.1
0,7
2,1
4,2

<
<
<
<

rcorr
rcorr
rcorr
rcorr
rcorr

<
<
<
<
<

hliník 2 ^
Cl
C2
C3
C4
C5

neměřitelná
0,01 < rum < 0,02
0.02 < riim < 0,2
>1

neměřitelná
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Poznámka
15 V atmosférických prostředích určených stupni korozní agresivi
důležité
ty C4 a C5 lze předpokládat zvýšení korozní rychlosti,
jsou místní korozní vlivy. Pro tyto dva stupně korozní agresivity
mohou být hodnoty celkové koroze zavádějící Cviz. též tab.č.10).
25
Uvedené hodnoty korozních rychlostí slouží mimo jiné i pro
navrhování tlouštky kovových povlaků s ohledem na požadovanou
životnost. V těchto případech je však nutno zohlednit i minimální
tlouštky doporučované pro jednotlivé kovy.
Podmínky expozice zahrnují působení ÚV záření, znečištěné at
mosféry Cl
- C5, zvýšenou teplotu vyvolanou sluneční radiací,
která nepřesahuje trvale 50°C a vlivy srážkové činnosti.
Pro povrchy v dosahu vozovky,
kde dochází k ostřiku vody s
obsahem CHRL
je nutno volit ochranu specifikovanou minimálně
pro atmosféru C3, i když zbytková část konstrukcí se nachází v
atmosféře definované C2.
5. PŘÍPRAVA
POVRCHU
PŘED
NÍM
OCHRANNÝCH
SYSTÉMŮ

PROVÁDĚ

Zahrnuje odstranění okují, korozních produktů, prachu, solí,
me
chanicky ulpělých nečistot, původních nátěrů a mastnot, zbytků
betonu.
Přítomnost kterékoliv z výše uvedených složek vytváří separační vrstvu mezi ocelovým podkladem a ochranným povlakem a má
za následek větší či menší snížení životnosti systému ochrany
jako celku.
TP se vztahují k =
- přípravě povrchu nových ještě nenatřených OK a jejich částí
- přípravě povrchu při obnově ochranných systémů
Poznámka:
Příprava povrchu před žárovým zinkováním ponorem do
roztaveného kovu je nedílnou součástí technologie konkrétní zin
kovny a není předmětem těchto TP.
Požadovaný stupeň čistoty je závislý na:
- zvoleném systému ochrany
- očekávaném korozním namáhání
- výchozím stavu upravovaného povrchu
- technicky realizovatelném způsobu čištění
- ekonomických podmínkách.
Výchozí stav povrchu je rozdělen do čtyř skupin označ. A.B.C.D
- v souladu s ČSN ISO 8501-1 (nahradila ČSN 03 8221), DIN 55 928
díl 4., resp- ISO 8501-3, 8501-2.
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Podle

stupně korozního napadení ocelového podkladu rozeznáváme:

A - povrch pokrytý rovnoměrně okujemi, bez významného zkorodovaní
B - povrch pokrytý počínající
okuj í

rzí

a s

počínajícím odlupováním

C - povrch s odkorodovanou okují, nebo povrch ze kterého se okuje
nechají odstranit škrábáním ale s výskytem tenké viditelné
rzi
D - povrch na kterém je okuj odkorodovaná s rovnoměrnou korozní
s viditelnými dülky.
Obrazová příloha viz. ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových podkladfl
před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobkfl. Vizuální
vyhodnocení čistoty povrchu - platnost březen 1995
Přehled
jednotlivých stupňů čištění a jim odpovídající charakte
rizace jsou uvedeny v následujících tabulkách c. 4,5.
Tabulka č.4
Č.obr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Označení dle CSN ISO
8501 - 1

A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
B
B
C
C
D
D

A
B
C
D
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
St
St
St
St
St
St

21/2
3
1
2
21/2
3
1
2
21/2
3
1
2
21/2
3
2
3
2
3
2
3

Sa -

označuje přípravu povrchu tryskáním,

St -

označuje ruční a mechanizované čištění
broušení povrchů.
12

pomocí kartáčů a

Tabulka č.5
Popis vzhledu očištěného
povrchu

označení
stupně
očištění
povrchu
Sa 1

bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot,
nečistot, volných okují, rzi, povlaků a cizorodých
látek

Sa 2

bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot,
nečistot a téměř žádné okuje, rez, povlaky a cizoro
dé látky;
všechny zbytky musí pevně ulpívat na
povrchu
bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot,
nečistot, povrch musí být prostý okují, rzi, povla
ků a cizorodých látek, stopové zbytky musí být ve
formě lehkých stínů
bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot,
nečistot, povlaků a cizorodých látek, povrch musí
vykazovat jednotný kovový vzhled

Sa 21/2

Sa 3

St 2

bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, mastnot,
nečistot, povlaků a cizorodých látek, volných okují,
rzi, povlaků a cizorodých látek

St 3

odpovídá stupni očištění St 2 s tím, že provedení
musí být důkladnější, tak, že povrch vykazuje ko
vový lesk

V případě pochybností o dosaženém stupni
obrátit na specializované pracoviště.

očištění je

nutno se

Jednotlivé zpflsoby přípravy povrchu
5.1. Tryskání
Suchý zpflsob zališťuje s ohledem na zvolené parametry,
tryskací prostředek a výchozí stav povrchu dosažení stupňů
Sa 1. Sa 2,
Sa 2 1/2,
Sa 3.
Předepsaný stupeň oěištění
je nutno volit v souladu s
požadavky následných ochranných systémů a jejich životností.
S
ohledem na
dosažitelný vysoký
stupeň čistoty
je
žádoucí-pokud
to technické
a technologické
okolnosti
dovolí-jeho využití v maximálně možné míře.
U nových

konstrukcí

U obnovovacích a
výchozím
stavem
hledisky.

je využití tryskání podmínkou.
renovačních prací je využití podmíněno
povrchu.
technickými
a ekologickými
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Mokrý způsob dosahuje v závislosti na použitém typu zařízení
obdobné výsledky
jako způsob suchý.
Výhodou
je snížení
prašnosti procesu, nevýhodou je
skutečnost,
ze zbytková
vrstvička vody neumožňuje bezprostřední aplikaci rozpouštědlových typů nátěrových hmot a metalizaci povrchu. Využití
tohoto typu čištění vyžaduje odsouhlasení objednatele s
ohledem na další technologický postup a zvolený systém
protikorozní ochrany. V případech, kdy je předepsaný výsled
ný stupeň čistoty povrchu Sa 2 nebo Sa 2 1/2,
je nutná
dodatečná úprava povrchu.
Tryskací prostředky se volí tak, aby bylo dosazeno pro daný
typ povlaku požadované drsnosti povrchu, která je vyžadována
pro kovové povlaky, nebo kterou předepisuje v odůvodněných
případech výrobce nátěrových hmot.
5.2. Ruční a mechanizované čištění
Ruční a mechanizovaný způsob čištění povrchu je povolen pouze
při obnově a opravě protikorozních ochran a je využitelný pouze
v technicky zdůvodněných případech odsouhlasených objednatelem.

Ruční čištění
je nejvhodnější
následujících operací:

provádět

postupnou

- použití oklepávacího kladívka pro odstranění
okují a silných, odlupujících se vrstev rzi
- použití oklepávacího kladívka pro
rozstřiků po případném svařování

aplikací

podrezavělých

odstranění zbytků strusky a

- použití
ručního kartáčování,
ručního obrušování,
ručního
škrábání nebo podobné metody pro odstranění nepřiInavých okují,
nepřiInavé rzi a všech nepřiInavých nátěrů
Mechanizované čištění je nejvhodnější provádět postupnou aplikací
následujících operací,
je-li nutno až po předchozím ručním
čištění:
- použití rotačních oklepávačů a oklepávacích kladívek pro od
stranění podrezavělých okují a silných odlupujících se vrstev
rzi na specifikovaný nebo dohodnutý stupeň čistoty
- použití rotačních oklepávačů
a oklepávacích kladívek pro
odstranění zbytků strusky a rozstřiků po případném svařování
- použití
mechanizovaných
mechanizovaných kladívek
rzi,
okují a nátěrů na
čistoty

kartáčů,
rotačních oklepávačů
a
pro odstranění nepřiInavých vrstev
specifikovaný nebo dohodnutý stupeň
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Konečná úprava pred prováděním nátěrfl:
- provede se odstranění všech otrepü,
ostrých zářezů
které vznikly v průběhu operace čištění

a hran,

- bezprostředně před natíráním - pokud není specifikováno i inak je nutno zajistit zdrsnění všech zbytkových nátěrů tak, aby
nevykazovaly lesk
- zajistit, aby hrany všech zbylých nátěrů byly šikmo zkosené
- zajistit,
aby
povrch byl
suchý a
je-li
nutno,
odstranění zbytků látek ulpělých na povrchu po operaci
pomocí odsávání nebo ofukem suchým stlačeným vzduchem.

provést
čištění

Typy ručních pomůcek a jejich použití:
- nože,
škrabky,
dlátka,
oklepávací kladívka pro odstranění
strusky, vrstev rzi, starých nátěrů a odlupujících se okují
- ruční kartáče,
papíry a platňa opatřena abrazivy,
speciální
plastové tkaniny se zabudovanými abrazivy pro konečné ruční
čištění včetně seřezávání ostrých hran všech
jinak přilnavých
nátěrových systémů.
Použití nej iskrivých pomůcek může být nutné v případe nebezpečí
výbuchu. Rovněž je nutno mít na zřeteli vyloučení použití pomůcek
z materiálů,
které mohou ve
svém výsledku vést ke vzniku
galvanického článku - např. z bronzi.
Vhodnou alternativou jsou plasty se zabudovanými abrazivy.
Typy mechanizovaných prostředků a jejich použití - na
pohon nebo na stlačený vzduch:

elektrický

- oklepávací kladívka a rotační oklepávače pro odstranění drsných
šupin, včetně tlustovrstvých
- jehlové pistole pro svary, prohlubně, kouty apod.
- tryskací zařízení,
tryskací disky, rotační kartáče, rotační
kotouče
s
brusným
papírem,
rotační
kartáče s vlákny
impregnovanými abrazivní drtí a plastovými vlákny s abrazivy
pro odstranění rzi, podrezavělých okují a nátěrů
- brusky pro zdrsnění svarů, hran apod.
Přípustný stupeň čištění je St 2, St 3 dle ČSN ISO 8501-1 a ČSN
ISO 8501-2. S ohledem na dosažitelný způsob očistění musí být
zvoleny následné ochranné systémy.

5.3.Chemické předúpravy
Chemické předúpravy jako je moření, fosfátování, pasivace
lze
využít pouze jako technologický proces
prvovýroby.
Použití
odrezovačů, případně stabilizátorů rzi, nebo odstraňovačů nátěrů
je možné s
ohledem na
jejich kyselý charakter pouze v omezene
míře a musí být odsouhlaseno objednatelem. Výsledná hodnota pH,
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se vyskytu 1 e na povrchu 'je závislá na druhu použitého pri
pravku,
tloušťce rzi
a její rovnoměrnosti
a ^prodlevě mezi
nanesením přípravku a aplikací základního nátěru.
V každém
případě
je nutné před nanášením nátěrfl hodnoty pH, ktere se
vyskytují na povrchu zkontrolovat. Při výskytu kyselých hodnot je
nutno zařadit oplach povrchu. Doporučené hodnoty pH po ukončení
oplachu se pohybují v rozmezí 6,5 až 7,5.
V případě kontroly hodnot pH je postup následující:
Povrch se ovlhčí destilovanou vodou o neutrálním^pH (7), tak aby
voda z povrchu nestékala. Po
3 min.
se přiloží na ovlhčenou
plochu pH papírek a srovnáním se standardem se stanoví příslušné
PH.

5.4. Úprava montážních svarfl a poškozených míst
Dodatečná úprava povrchů částí poškozených montáží, svarů apod.
musí být odpovídající stupni čistoty předepsanému pro celou oce
lovou konstrukci.
Svary musí být upraveny tak,
ochrany nejlépe tryskáním.

aby nesnižovaly životnost

systému

5.5. Mezioperační čištění
Při přerušení prací Cnapř. při přestávce zaviněné počasím nebo
montáží)
se musí zhotovitel přesvědčit do jaké míry je nutno
čištění
povrchu opakovat Cviz též 7.3.)- Způsob čištěni v zavi
slosti na výsledku prohlídky musí odsouhlasit objednatel.
Při přerušení prací nanášení nátěrů mezi jednotlivými vrstvami
je nutno se vždy ujistit,
že se na povrchu nenacházejí usazené
sole, prach, popílek, mastnoty apod. Povrch musí byt všech těchto
separačních vrstev zbaven a musí být suchý. Výjimku tvoři pouze
nátěry určené pro nanášení na vlhký povrch.
, „
, .
.
Nejsou-1i výrobcem uvedeny v TP pro jednotlivé nátěrové hmoty
intervaly mezi nanášením nátěrů, je nutno tuto skutečnost nechat
odsouhlasit výrobcem, nebo je nutno vzájemnou přilnavost vrstev
ověřit průkazní zkouškou.
5.6.

Příprava povrchů již jednou natřených

I v případě povrchů, které byly již opatřeny nátěry s funkcí do
časnou jako je např. dílenský základ, nebo již dříve natřeny ce
lým systémem musí být z povrchu odstraněny všechny nečistoty,
soli korozní produkty a produkty povětrnostního stárnuti, ne
přilnavé nátěry, případně i mastnoty, vhodným způsobem, odsouh
laseným objednatelem na základě výsledků průkazních zkoušek vza
jemné slučitelnosti.
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5.7. Príprava povrchů žárově pozinkovaných
Porušené plochy zinkového povrchu musí být obnoveny takovým
způsobem,
aby ochranná
účinnost povlaku
lako celku byla
zachována. Znečištění povrchu nezestárlého zinku ve formě olelů,
tuků, konzervačních prostředků, značení apod. musí být odstraneno.
Pri
lehkém zdrsnění povrchu tryskáním musí být použit nekovový
tryskací prostředek.
Ostatní predupravy musí být v souladu s
technickými podmínkami výrobců nátěrových hmot.
Po lehkém pretryskání musí být zbytková vrstva zinku celistvá a
bez mechanického poškození. Minimální zbytková tloustka vrstvy
zinku musí být dohodnuta mezi
objednatelem a zhotovitelem.
Požadovaná zbytková tlouštka vrstvy zinku závisí na původní
stanovené tlouštce , úbytek by však nemel přesahovat 10
S povrchů vystavených delší dobu vlivům povetrnosti,
nebo v
případě jejich znečištění je nutné odstranění všech nečistot a
případných tenkých vrstev korozních produktů lehkým přetryskáním,
omytím tlakovou vodou s přídavkem detercjentů, tlakovou párou nebo
kartáčováním ocelovými kartáči.
Způsob je nutno specifikovat s
ohledem na konkrétní stav povrchu zjištěný při jeho prohlídce.

5.8. Příprava povrchů kovových povlaků žárově stříkaných
Porušené plochy kovových povlaků musí být opraveny takovým
způsobem,
aby jejich ochranná účinnost byla zachována.^ Pro
zvýšení životnosti systému je nutné následné vrstvy utěsňujícího
povlaku nanést dříve,
než dojde ke kondenzaci
vlhkosti na
povrchu. Povrch musí být čistý, bez zbytků mastnot olejů,solí a
jiných mechanicky ulpělých nečistot.

5.9. Odmašťování povrchu
Odmašťování povrchu se používá zejména v prvovýrobě, jako několi
kastupňový proces. V terénních podmínkách se výrazné zamaštění
nepředpokládá.
Místní zamaštění
je možno odstranit technickým
benzinem nebo tlakovou vodou s přídavkem detercfentü .

17

6. OCHRANNE

SYSTÉMY

Pred zahalením prací 1e zhotovitel povinnen předložit objednateli
podrobný technický prováděcí predpis CTPP) který obsahuje zejména
provádění prací povrchových úprav (možno i
formou technických
podmínek výrobce) jako je=
- zpflsob prípravy povrchu
- specifikace nátěrových hmot
- sled jednotlivých vrstev
- jejich tlouštka a barevný odstín
- technologie nanášení
- doby zasychání
- intervaly pro nanášení nás ledujícíh vrstev
Ochranné

systémy je nutno volit zejména s ohledem na:

- požadovanou životnost ve vztahu k prostředí a provozu
- ekologická hlediska
- dosažitelný zpflsob úpravy povrchu
- technologická hlediska
- druh konstrukce nebo její části
- přístupnost povrchu
- ekonomická hlediska
Pro dosažení maximální životnosti u nových konstrukcí je vhodné
přednostní provedení systému ochrany již při výrobě. Pokud tomu
nebrání technické a technologické podmínky je žádoucí provedení
maximálně možného počtu vrstev systému dílensky.
Výhody a nevýhody jsou následující:
Výhody
lepší kontrola při aplikaci
kontrola teploty
kontrola relativní vlhkosti
snadnější oprava případných
poškození
vyšší produktivita
lepší kontrola odpadfi a
em i s í

Nevýhody
-možné znečištění nátěrfl
-překročení intervalu mezi naná
šením vrstev systému
-poškození při montáži
-limitování velikosti konstrukce

18

Volba systému se musí opírat o praktické výsledky a zkušenosti,
nebo musí být výsledkem průkazních zkoušek, zejména jedná-li se
o nový typ povlaku. V tomto případě se porovnávají výsledky zkou
šek známých systémů se systémy novými. Při obnovovacích nátěrech
povrchů již natřených je nutné ověření jejich kompatibility s pů
vodními vrstvami. V případě pochybnosti o snášenlivosti původních
vrstev nátěrů s novým obnovovacím systémem je nutno provést prak
tické ověření vhodnosti průkazními zkouškami s dostatečným před
stihem Cviz. bod 5.6).
Při výběru musí být vzaty v úvahu i místní podmínky pro aplikaci
a požadavky ve vztahu k ochraně životního prostředí,
zdraví a
bezpečnosti práce.
Příklad skladby a sled
následující =

jednotlivých vrstev ochranných systémů je

- podklad (ocel)
- kovový povlakx (povrch žárově stříkaný Zn, AI,
žárově pozinkovaný ponorem)
- základní nátěr
- podkladovýxx nátěr
- vrchníxx nátěr

jejich

slitiny,

Poznámka =
x kovový povlak se využívá zpravidla za předpokladu požadavku
životnosti ochrany nad 15 let
xx počet nátěrů, které tvoří
jednotlivé vrstvy je dán potřebou
dosažení celkové předepsané tloušťky zaschlého filmu.
Typické příklady kovových povlaků jsou uvedeny v tab. č.6, vhod
ných nátěrových systémů pro jednotlivé stupně korozní agresivity
prostředí v tab.č.7.
6.1. Základní schema volby variant protikorozní ochrany

protikorozní ochrana
pasivní (sekundární)

aktivní(primární)

ochranný systém

volba materálu
lektrochemická ochrana

organický
povlak

konstrukční opatření
nátěry

jednovrstvé

práškové
plasty

vícevrstvé
nátěrový systém
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kovový
pov1ak
nástřik
metalizace

kombinovaný
pov1ak
ponor
žárové
zinkování

6.2. Žárově stříkané povlaky zinku a hliníku - metalizace
Kovové povlaky tvoří vrstvu mezi ocelovým podkladem a vrchním
utěsňujícím organickým povlakem. Jsou využitelné i samostatně^bez
vrchních nátěrů.
Nevýhodou je v tomto případě potřebné zvýšení
tlouštky a zejména drsnost povrchu,
který zachytává ve zvýšené
míře nečistoty a rovněž i rychlý vznik oxidických vrstev ve formě
bílých map, zejména u zinku.
. ,
K nástřiku se používá zinek čistoty nejméně 99,9%, hliník čistoty
99,5% a jejich slitiny ČSN EN 22063.
Při
nanášení kovových povlaků je nutno dodržovat technické a
technologické požadavky kladené na tento proces.
Při metalizaci před svařováním je nutno vynechat místa bez
povlaku do vzdálenosti 5 cm od svaru. Po svaření je nutno místa
přetryskat nekovovým tryskacím prostředkem a místa dometal izovat
Šířka nově naneseného povlaku musí zajistit hladké souvislé
překrytí původního povlaku.
~
ü
S ohledem na technologické požadavky, zejména stupen požadovane
čistoty povrchu po tryskání ve vztahu k případné zvýšené relativ
ní vlhkosti vzduchu při pracích prováděných v terénu,^ je výhod
nější nanášení povlaku zinku bezprostředně na ocelový podklad a
to i v případech,
kdy z důvodu korozní odolnosti
nebo z jiných
důvodů je nutno jako vrchní vrstvu nanášet hliník.
Používané nominální tlouštky vrstev pro jednotlivé stupně ko
rozní agresivity a životnosti jsou uvedeny v následující tab.
č.6, informativní dle přílohy B, ČSN EN 22063 jsou uvedeny v tab.

10.
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Tabulka č.6.
Stupeň korozn í
agresivity

typ
povlaku

tlouštka povlaku C/um) pro
V
S
N

životnost
VV 7>

C 2

Zn

40

60

80

120

C 3

Zn

80

100

120

160

4

Zn

120

160

200

C 5

Zn

160

200

C 2

AI

_2 >

_2

c 3

AI

_2 )

c 4

AI

_2

c 5

AL

C

_i >
>

_i >
_i >

120

120

120

160

200

>

160

200

250

_2

)

160

200

250

-

2

Zn+Al

_3

>

-

C 3

Zn+Al

_3

>

-

40+120

40+120

C 4

Zn+Al

_3

>

-

40+120

40+160

C 5

Zn+Al

_3

>

-

60+120

60+160

C2

ZnAl-1
5> 26 37 4

-

-

80

100

C3

ZnAl-5>

-

80

100

120

C4

ZnAl-5>

-

80

160

200

C5

ZnAl-5 >

-

80

200

-

c

40+120

1 - Korozní rychlost samotných povlakfl Zn ve velmi agresivních
atmosférách
dosahule,
dle
povahy prostředí,
i
hodnot
20/um/rok - samotné proto nejsou vhodné.
2 - Z dôvodu
pórovitosti
povlaku a skutečnosti,
že korozní
produkty AI nemají na rozdíl od Zn samoutěsříující schopnost
je min.
tlouštka hliníkových povlakfl,
nanesených metal ižací
120/um, při požadavku nižší životnosti a při nižší agresivitě
je využití ekonomicky nevýhodné.
3 - Při
nižších agresivitách a životnostech je z ekonomických
dflvodfl vhodnější volit samotné povlaky Zn nebo AI
4 - Při použití kombinovaných povlakfl je možno volit tloustky
kovových vrstev o stupeň nižší.
5 - Slitina ZnAl C85/15) Zinacor
6 - Vedle uvedeného poměru slitiny ZnAl jsou známé a na trh do
dávané i
jiné možné poměry např. 60/40. Existují také speci
ální pistole, které umožňují nastavení poměru tavení odděleně
vstupujících drátfl Zn a AI.
7 - N - předpokládaná životnost do 5-ti let
S - předpokládaná životnost do 10-ti let
V - předpokládaná životnost do 15-ti let
VV- předpokládaná životnost vyšší než 15 let.
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6.3. Základní nátery
V tabulce č.7. Isou základní informace o typu základního náteru,
který má být v iednotlivých systémech použit s uvedením pigmentü.
Z ekologických düvodü a pro zaiistení hygieny práce
je nutno
omezit na minimum (výhledově zcela vyloučit) použití náterových
hmot s obsahem šestimocného chromú a s obsahem olova. Pri použití
základních nátěrů s obsahem zinkového prachu (považované za ná
hradu pozinkování) musí jeho obsah být min. 85 %
Není-1i výrobcem nátěrových hmot stanoveno jinak, je maximální
interval mezi nanášením základního nátěru a da1sími^vrstvami sys
tému dva měsíce. Po této době musí být základní nátěr zcela obno
ven.
Obnova základního nátěru je nutná i v případě, že došlo
k jeho mechanickému poškození v průběhu transportu a montáže. Pri
poškození do 5 - ti% celkové plochy je možná pouze místní^oprava,
při vyšším poškození je nutná úplná obnova základního nátěru.
Poznámka: při
nanášení nátěrů na povrchy, u kterých se vyskytují
hrany a svary (např- příhradové konstrukce) a zejména v případech
nanášení nátěrů stříkáním, nebo při využití základních nátěrů s
vysokým obsahem sušiny,
je nutné ostré Jirany a podobná místa
předetřít ručně, t.zv. podbarvování nebo též pásové nátěry.

6.4. Podkladové a vrchní nátěry
Podkladové nátěry - někdy nazýváme mezivrstvy - mají za úkol
doplnit celkový systém s ohledem na předepsanou tloustku, která
je nutná pro vytvoření bariéry mezi podkladem a prostředím .
Nátěrové hmoty použité jako mezivrstva musí být kompatibilní jak
se základním nátěrem, tak i s vrchním nátěrem.
Vrchní nátěry (barvy nebo emaily) jsou poslední vrstvou nátěrového
systému Základními požadavky kladenými na tuto vrstvu jsou:
- kompatibilita s předchozími vrstvami
- odolnost danému prostředí včetně ÚV záření
- splnění dekorativních,
kde je to předepsáno.

barevných a estetických

požadavků tam,

6.5. Nátěrové hmoty
Nanášené nátěrové hmoty musí:
- odpovídat požadavkům objednatele
dokladována v souladu s TPP

a vhodnost

použití musí být

- odpovídat vybraným a odsouhlaseným typům nátěrových hmot
- být zpracovány v souladu
výrobce (viz též kap.7)

s

technickými podmínkami
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a pokyny

- pokud nebyly zpracovány během povoleně doby skladování, být
prověřeny, nebo jejich použití odsouhlaseno výrobcem.

6.6.

Nátěrové systémy

Zvolené nátěrové systémy musí
být optimalizovány tak,
aby
zabezpečovaly požadovanou spolehlivost a životnost výrobku po
dobu jeho výroby, skladování,
přepravy a používání- Jejich volba
se odvozuje zejména od celkového součtu nákladfl na
jejich
zhotovení a opravy po celou,
předpokládanou, předem stanovenou
dobu životnosti.
Zvolený ochranný nátěrový systém musí být pro dané použití
odzkoušen. Jeho využití je podmíněno kladnými výsledky prökaznich
zkoušek.
6.7.Základní charakteristiky
hmot:

nejčastěji

používaných

nátěrových

6.7.1-E tylsi 1 ikátové
nátěrové
hmoty.
Tvoří velmi významnou skupinu barev vzhledem k jejich výborným
vlastnostem. Jejich význam i podíl neustále roste. Etylsi 1ikátové
barvy jsou dvousložkového typu. Skládají se z hydrolyzátu
jako
pojivá a zinkového prachu jako pigmentu. Obě komponenty se navzá
jem smísí krátce před zpracováním,
zpracovatelnost směsi je při
bližně 8 hodin.
^
v
Obecně před nanášením zinkových barev musí být povrch dobře
odmaštěn a pečlivě odrezen tryskáním. Drsnost povrchu definovaná
hodnotou Ra bývá obvykle předepisována výrobcem a pohybuje se
kolem 8 /um. Etylsi 1ikátové zinkové nátěry mohou být použity jako
dočasná povrchová ochrana s tloušťkou nátěru 15 - 20/um.
V pře
vážné míře se využívají pro základní nátěry s
dodatečným vrchním nátěrem, který zajišťuje dekorativnost povrchu
a snižuje stupeň zašpinění.
Etylsi 1ikátové zinkové barvy vykazují vysokou antikorozní ochranu
oceli. Jsou absolutně nerozpustné v rozpouštědlech a proto mohou
být použity pro vnitřní i vnější nátěry skladovacích tankfl,
armatur, chladičů, trubkových vedení v chemickém a petrochemickém
průmyslu. Nátěr je možno přetřít chlorkaučukovými, polymerátovými,
epoxidovými a polyuretanovými barvami.
Teplotní odolnost etyIs i 1 ikátových zinkových barev
je až 400°C
při dlouhodobém zatížení s teplotními špičkami
až k 600°C.
Používaj í se proto často při naterech energetických zařízeni.

S.7.2. Ostatn í nátěrovéhmotysvyso
kým
obsahem
zinku.
Vedle etylsi1ikátového pojivá existují obdobné materiály i
na
jiných
pojivových
bázích,
zejména
epoxyesterové případně
epoxidové. Materiály tohoto typu mohou být i jednosložkové. Co do
antikorozní odolnosti jsou zpravidla rovnocenné.
ohledem na
přítomnost pouze organického
pojivá,
bývá snížena odolnost
teplotám a také volba vrchních vrstev musí být
zpravidla
pečlivější-
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6.7.3.

Alkydové

nátěrové

hmoty

Do této skupiny patří nátěrové hmoty,
které obsahuií
jako
charakteristickou
základní
filmotvornou
složku
alkydovou
pryskyřici
modifikovanou rostlinným olejem. Toto označení není
jednoznačné,
poněvadž nátěrových hmot,
které obsahují
pouze
alkydovou pryskyřici
jako pojivo je minimum,
v naprosté většině
jsou to kombinace s dalšími
fiImotvornými složkami
a nátěrové
filmy mohou vznikat různými mechanismy.
Používané alkydové pryskyřice se dělí na zasychající za normální
teploty na vzduchu a na vypalovací. Do prvé skupiny patří alkydo
vé pryskyřice modifikované olejem lněným, dehydratovaným ricino
vým, sojovým a tungovým. Pro vypalovací typy se používají předev
ším ricinenové a sojové alkydy.
S ohledem na zvolené pigmenty a jejich koncentraci ve výsledném
filmu mohou být použity pro základní nátěry,
podkladové nebo
vrchní. U základních barev je jejich využití limitováno přítom
ností inhibičních pigmentů. S ohledem na omezení využití pigmentů
na bázi olova a šestimocného chrómu se antikorozní vlastnosti
těchto materiálů v posledních letech významně zhoršily a tyto ma
teriály jsou postupně vytlačovány vhodnějšími typy. U vrchních
nátěrů je důležitá odolnost pojivové báze zejména působení UV
záření. Tato vlastnost závisí zejména na modifikující složce po
jivá a dále na druhu použitého pigmentu a barevném odstínu.
Nejvyšší odolností se v tomto směru vyznačuje sojový olej jako
modifikující složka, v tuzemsku představovaný barvou S 2071.
Speciálně upravené alkydové pryskyřice jsou i součástí pojiv ve
vodě rozpustných.
6.7.4.

Polyuretanové

nátěrové

hmoty

Polyuretanové nátěrové hmoty jsou
téměř
vždy dvousložkové,
vytvářejí nátěrový film za normální teploty tvorbou chemicky zesíťovaného filmu. Vhodnou volbou jednotlivých pojivových složek
- hydroxylových a isokyanátových - je možno připravit širokou
paletu nátěrových hmot s nejrůznějšími vlastnostmi. Pro všechny
typy polyurethanových nátěrových hmot je společná výborná odol
nost proti mechanickému namáhání a účinkům rozpouštědel.
Jednotlivé složky polyuretanových nátěrových hmot se smísí před
zpracováním v poměru doporučeném výrobcem. Pigmentované nátěrové
hmoty je nutné předem dobře rozmíchat. Doba zpracovatelnosti
směsi je závislá na druhu výrobku, stupni ředění a teplotě okolí.
S roztoky polyisokyanátových pryskyřic je nutné pracovat v suchém
prostředí,
aby se zamezilo vzniku nerozpustných škraloupů na
povrchu.
Se zpracováním připravené směsi se má začít až asi po
30 minutách.
Podle chemické struktury monomerů je možno polyisokyanáty zařadit
do dvou základních skupin:
a)
Polyisokyanáty,
jejichž
-N=C=0 skupina
je vázána
na
aromatickém jádře, dávají nátěrové filmy žloutnoucí na slunečním
světle a mají horší odolnost na povětrnosti.
b) Z alifatických polyisokyanátů vznikají nežloutnoucí nátěry s
vynikajícím leskem a odolností slunečnímu záření.
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Ostatní vlastnosti typické pro polyuretany (tvrdost, odolnost
otěru,
rozpouštědlflm a agresivním látkám)
jsou pro obě skupiny
společné.
Vedle dvousložkových typfl se v poslední době objevují na trhu i
materiály
jednosložkové,
které
jsou
vytvrzovány vzdušnou
vlhkostí. Používají se zejména pro jednovrstvé nátěry, nebo pro
základní nátěry.
Obecně se vyrábí jako základní barvy i jako vysoce lesklé vrchní
emaily.
S ohledem na jejich poměrně vysokou cenu, využívají se
zejména pro vrchní nátěry odolné pôsobení povětrnosti a UV záře
ní. Základní barvy jsou obvykle bud' na bázi zinketyIsi 1 ikátu nebo
epoxidů. S oběma typy jsou poměrně velmi dobře slučitelné, i když
bez ověření není jejich libovolná kombinace možná.

6.7.5. Epoxidové

nátěrové

hmoty

patří mezi velmi významnou skupinu nátěrových hmot a jsou ve
světě zpracovávány ve velkých množstvích.
Rozhodující složkou pro konečné vlastnosti nátěrové hmoty je typ
použité
epoxidové
pryskyřice
a
dále vytvrzovací složka.
Epoxidových sloučenin je z makromolekulární chemie známo velké
množství,
pro výrobu epoxidových nátěrových hmot se používá
v tuzemsku výhradně pryskyřice na bázi dianu.
Používají se jako základní, podkladové i vrchní nátěry. Vyznačují
se celou řadou výborných vlastností jako je odolnost proti otěru,
působení CHRL a chemikálií alkalické povahy, pohonných hmot a
pod., nevýhodou je nižší odolnost proti působení ÚV záření. Jsou
však levnější než polyuretany a proto se vzájemně s výhodou
kombinuj í.
Velkého
rozšíření
doznaly
v
poslední
době
jako
typy
bezrozpouštěd1ové nebo typy s vysokým obsahem susiny. Viskozita
těchto materiálů je regulovaná molekulovou hmotností pryskyřice.

6.7.6. Akryl átové

nátěrové

hmoty

doznávají v současné době značného rozšíření pro jejich odolnost
proti působení chemických vlivů,
působení ÚV záření, vysoké
tvrdosti i
lesku. Významná je i jejich modifikace polyuretany.
Jsou i součástí
- buď samotné, nebo v kombinaci
s vinylovými
kopolymery - vodou ředitelných disperzních pojiv. Vyznačují se
celou řadou dobrých vlastností,
včetně ekologických. Určitou
nevýhodou
je
přítomnost
nízkoraolekulárních
podílů,
které
ovlivňují odolnost a antikorozní vlastnosti, zejména ve vlhkém
prostředí.
Odolnost ÚV záření je obecně velmi dobrá
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6.8.

Životnost

Životnost nátěrového systému ie doba, po kterou ochranný systém
musí splňovat předepsanou funkci napr.
ochrannou, estetickou
apod. tak, aby nebyly zhoršeny rozhodující fyzikální a mechanické
vlastnosti
základního materiálu.
Životnost mflže být stanovena
rovněž do okamžiku mezního znehodnocení rozhodujícího, předem
určeného parametru (napr. změna barevného odstínu značení).
Životnost nátěrového systému závisí na :
- zvoleném nátěrovém systému
- konstrukčním uspořádání
- stavu povrchu Ocelového podkladu
- efektivnosti přípravy povrchu
- úrovni aplikace a dodržení TP výrobce
- atmosferických podmínkách
- podmínkách při aplikaci

7. ZÁKLADNÍ
PARAMETRY
JEJICH
KONTROLA

JAKOSTI

A

Dodržování základních parametrů jakosti je kontrolováno pomocí
průkazních a kontrolních zkoušek.
Před započetím prací povrchových úprav musí být zpracován TPP,
který je základním vodítkem pro provádění a kontrolu. Tato se za
měřuje zejména na=
7.1. Přípravu povrchu.
Před nanášením
jakékoli ochranné vrstvy musí být povrch zbaven
všech okují, vrstev rzi (minimálně nepřiInavých),
mastnot, olejů
a mechanicky ulpělých nečistot, zbytků nepřiInavých nátěrů, nápi
sů, náletů v okolí svarů apod.
Kontrola tryskání
se provádí vizuálně porovnáním se vzory
obrazových příloh CSN ISO 8501-1. Kontrola přítomnosti mastnot se
provádí v odůvodněných případech dle ČSN 03 8215 - porušení
souvislého vodního filmu.
Drsnost povrchu se kontroluje vizuálně porovnáním s referenčními
vzorky nebo např.
přenosným přístrojem pro stanovení drsnosti,
pokud to vyžadují následé povlaky
7.2. Kontrolu kvality nátěrových hmot
Kontrola kvality nátěrových hmot se provádí pouze namátkově, dále
při podezření na jejich nedostatečnou kvalitu nebo při prošlé
záruční době skladovatelnosti.
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Průkazní zkoušky Isou prováděny státem akreditovanou zkušebnou
(napr. SVÚOM Praha) a zaměřují se především na ověření deklarova
ných a požadovaných parametrů nátěrových hmot, kontrolu
jejich
zpracovatelnosti
apod. Rozsah prověřovaných hodnot se stanovuje
pro každý konkrétní případ použití zvlášť tak, aby byla prokázána
vhodnost systému,
technologie a slučitelnost vrstev systému.
0 rozsahu průkazních zkoušek rozhoduje akreditovaná laboratoř v
souladu s podmínkami zadání objednatele. 0 výsledku zkoušek se
předkládá protokol.
Kontrolní zkoušky dokladují a ověřují dosažení technických a
kvalitativních parametrů, které jsou předepsány dokumentací a
stanoveny průkazními zkouškami
v daném konkrétním případě.
Kontrolní zkoušky provádí zhotovitel. Jestliže má objednatel nebo
jím pověřený zástupce pochybnosti o správnosti
provedení a
věrohodnosti výsledků kontrolních zkoušek, může provádět vlastní
zkoušky, nebo pověřit třetí nezávislou stranu. Zkoušky zajišťova
né objednatelem nezbavují zhotovitele žádných závazků vyplývají
cích z těchto TP a ze smlouvy o dílo.
Provedení a pozitivní výsledky zkoušek jsou nutným podkladem pro
odsouhlasení prací.
7.3. Podmínky pro zhotovování povlaků
V souvislosti s možností nových projevů koroze na očištěném po
vrchu je nutno s ohledem na momentální atmosferické podmínky
dodržovat předepsané časové intervaly mezi dokončením tryskání a
nanášením kovových povlaků zinku nebo hliníku, případně nátěrů.
Nejdelší možné intervaly jsou specifikovány následovně:
- v suchých prostorách vnitřních

8 h

- na vnější atmosféře

4 h

- pod přístřeškem za vlhkého počasí

30 min.

Poznámka:
Výjimku
tvoří materiály
zarezivělý povrch, vlhký povrch apod.

určené

pro

nanášení

na

Pro atmosferické podmínky platí následující ustanovení:
- tryskání a nástřik kovového povlaku
teplotě nižší než - 5°C

není možno provádět při

- nanášení nátěrů (s výjimkami spec.nátěrových hmot) není možno
provádět při teplotě nižší než + 5°C, pokud není výrobcem nátě
rové hmoty stanoveno jinak
- během tryskání a nástřiku kovového povlaku nesmí dojít k ovlhčení povrchu Corosení) při snížení teploty povrchu pod
kladového kovu pod teplotu rosného bodu.
- není-li
v TP výrobce stanoveno jinak, musí být teplota povrchu
podkladového kovu + 3°C nad rosným bodem
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- veškeré povlaky 1e zakázáno zhotovovat na mokrý a orosený povrch
- měření pro
určení rosného bodu
je nutno provádět
dle
momentálních povětrnostních podmínek a při jejich změně, nejmé
ně však 2 x denně
- o naměřených údajích - teplotě vzduchu, povrchu a rel. vlhkosti
se vede záznam ve stavebním deníku
- stanovení okamžitých povětrnostních podmínek se provádí v mís
tech, kde se momentálně provádějí práce
- slovní hodnocení zahrnuje kvalifikaci povětrnostních
jako je jasno, slunečno, zataženo a pod.

podmínek

Postup práce pro stanovení podmínek pro nanášení je následující'změří se teplota vzduchu ve ° C
změří se teplota podkladu ve 0C
pro příslušnou teplotu vzduchu a teplotu podkladu se vyhledá
relativní vlhkost vzduchu při které dochází ke kondenzaci za
právě zjištěných podmínek
práce je možno zahájit pouze v případě, že změřená relativní
vlhkost vzduchu je nižší než tímto postupem stanovená
měřící přístroje pro stanovení teploty musí splňovat podmínku
přesnosti
0,5 °C a pro stanovení relativní vlhkosti + 5%.
vztah mezi teplotami a vlhkostí je uveden na obr. č.l.
Poznámka: V případě, že dojde ke kondenzaci vlhkosti
v průběhu
prací, je nutno tyto přerušit a po změně povětrnostních podmínek
je nutno čištění Ctryskání) opakovat tak, aby byly dodrženy usta
novení o intervalech mezi operací čištění a nanášení ochranných
systémů.
7.4. Nanášení nátěrů
Jakýkoliv nátěr musí být nanášen v souladu s ustanoveními těchto
TP, TP výrobce a TPP zhotovitele pro konkrétní použitý materiál a
to pouze za předpokladu,
že stupeň očištění povrchu odpovídá
předepsané čistotě.
Povrch před prováděním nátěrů musí být suchý,
čistý, zbavený
všech olejů
a mastnot,
ulpělých
solí,
prachu a
jiných
mechanických nečistot.
První vrstva systému musí být nanesena tak, aby byly rovnoměrně
zaplněny nerovnosti povrchu.
Zvláštní pozornost
je nutno věnovat hranám,
nýtům,
spojům,
otvorům, svarům apod., které je např. v případě nátěrových hmot s
vysokým obsahem sušiny nutno předetřít.
Při
nanášení všech ostatních vrstev
je nutno dbát na dodržení
rovnoměrnosti tlouštěk nanesených vrstev.
Z důvodu zlepšení kontroly je vhodné jednotlivé vrstvy barevně
odlišit.
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7.5. Přilnavost ochranných systemü.
Povlaky poskytnií chráněnému podkladu předpokládanou
pouze tehdy, lešti lže vykazují dostatečnou přilnavost.

ochranu

Přilnavost - s ohledem na destrukční charakter zkoušek - se
stanovuje pouze
jako mezioperační parametr.
U konečných povlakfl
se stanovuje pouze ve sporných případech,
nebo za předpokladu,
že je podezření na nedodržení technologického postupu. Četnost
stanovení přilnavosti se vztahuje k velikosti
hodnocené plochy,
dôležitosti objektu, podmínkám atmosferického prostředí, předpo
kládané životnosti a určuje se zpravidla ve smlouvě.
Používané metody:
a) ČSN ISO 2409 mřížková zkouška
Principem zkoušky je provedení šesti rovnoběžných řezfl a šesti
dalších, které
jsou na první kolmé.
Rozestupy mezi jednotlivými
řezy se řídí tloušťkou a druhem podkladu a jsou následující:

0 -

60/um

1 mm rozestup pro tvrdé podklady

0 -

60/um

2 mm rozestup pro měkké podklady

61 - 120/um

2 mm rozestup pro tvrdé i měkké podklady

121 - 250/um

3 mm rozestup pro tvrdé i měkké podklady

Při vyhodnocování se rozlišuje celkem šest stupnü přilnavosti
označované 0 - 5, přičemž na tvrdých podkladech se přilnavost
hodnotí až po odtrhu lepicí páskou o definované lepivosti.
Pro stanovení přilnavosti mřížkou
se používá v provozních
podmínkách pouze skalpel, nebo podobný ostrý řezný nástroj. Pro
laboratorní
účely je
firmou Erichsen
vyráběn automatický
přístroj, kde je konstantní nastavitelný přítlak řezného nástroje
a světelná indikace proříznutí povlaku v celé tloušťce.

Klasifikace zkušebních

výsledků se provádí dle

následující tabulka č.8.
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ČSN ISO 2409 viz

Tabulka č. 8

Klasifikace zkušebních výsledků

KlunfiVra
0

Popis

Vzhled

ftezy jsou zcela hladké, iádný čtverce není poškozen

Nepatrné poškození v místech, kde se řezy kříží.
Poškozená plocha nesmí přesahovat 5 %.

2

Nálér je nepatrné poškozen podél řezů a při jejich- křížení.
Povrch mmky.smí být poškozen o více než 5 % a méné
ňci 15 9ó celkové plochy.

.3

Nálčrjc částečné poškozen v rozích řezů, podél řezných
hran částečné nebo celý. na různých místech mřížky.
Poškození mřížky je vétší než 15 %, ale menší než 35 %.

4

Na nátém jsou.velké zmény v rozích řezů a nčkteré
čtverečky jsou částečné nebo zcela poškozeny. Plocha
mřížky je poškozena z více jak 35 %, ale mené než z 65 %.

5

Zrniny, které jsou vétší než u stupné 4.

b) ČSN EN 24 624

-sis i
3ž
"tÍT

Stanovení přilnavosti odtrhem

Metoda využívá měření síly nutné k odtržení speciálního tělíska
o definované ploše, které je přilepeno speciálním lepidlem na
nanesené vrstvy jednotlivých nátěrů nebo celého nátěrového sys
tému. Předností postupu je získání konkrétního údaje o velikosti
odtrhové síly. Problémy může činit interakce lepidla s nanesenými
nátěry, která se řídí druhem pojivá v konkrétním případě. Hodnoty
přilnavosti k podkladu pod 1.5 M Pa se považují za nevyhovující.
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7.6. Pórovitost
Pórovitost povlaků se kontroluje v odůvodněných případech umístě
ní zařízení v kapalných prostředích a u skladovacích zásobníků na
chemikálie s možnou vysokou relativní vlhkostí, nebo jestliže po
vlaky zasahují pod úroveň terénu s možným výskytem podzemních vod.
Pro stanovení pórovitosti se využívají vysokonapětové nebo nízko
napěťové zkušební přístroje. Pórovitost vysokonapětovou metodou
se stanovuje podle DIN 55 670. Zkušební napětí se volí podle
tloušťky povlaku, jak vyplývá z následující tabulky ě.9.
Tabulka

č.9

tloušťka /um

zkušební napětí kV
0,7
1,0
1.6
2,0
2,8
4,6
7.8
11,2
17,0

50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000

Sondou přístroje se pohybuje po povrchu povlaku rychlostí 20 až
50 mm/s. Pro výše specifikované případy se vyžaduje bezpórovitost
nátěrového systému.
V případě zjištění pórů
je nutno místa
okamžitě označit a provést jejich opravu.
Vhodné měřící přístroje vyrábí např.
Instruments Ltd.

anglická

firma

Elcometer

7.7. Tloušťka
Hodnocení předepsané (nominální) tloušťky povlaků patří mezi zák
ladní kriteria, která určují efektivnost protikorozní ochrany.
S ohledem na její poměrně snadné stanovení a nedestruktivní cha
rakter měření jsou tyto hodnoty určující pro výrok o jakosti
jak kovových, tak i organických povlaků a jejich kombinace.
Tloušťka kovového povlaku na feromagnetickém podkladu se měří
pomocí magnetických tloušťkoměrů. Magnetický tloušťkoměr umož
ňuje měření tloušťky v rozsahu 0 až 500/um s přesností + 10*.
Doporučuje se používat tloušťkoměr se dvěma dotykovými body. Při
použití tloušťkoměru s jedním dotykovým bodem je nutno zjistit
opravný součinitel, neboť v závislosti na tloušťce a drsnosti
povrchu a na poloměru zaoblení čidla tloušťkoměru jsou hodnoty
místní tloušťky určené jednobodovým tloušťkoměrem až o 30 *
nižší než hodnoty získané dvoubodovým tloušťkoměrem. Postup je
možný i měřením přes kalibrační fólii, kterou je nutno od změřené
hodnoty odečítat.
Stejné přístroje je možno využít i pro stanovení
v zaschlém stavu.
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,.x „
tloušťky nátěrů

Místní tlouštka povlaku na povrchu větším než 1 m2 se stanoví jako
aritmetický prflměr z deseti měření rozložených na ploše 1 dm2 dle
obr. 2
Četnost stanovení tloušťky kovového povlaku je nejméně 1 m2, zvo
Místní tlouštka se potom určuje na deseti
lený z každých 10 m2.
místech kontrolované plochy.
Tlouštka mokrého filmu se stanovuje speciálními pomôckami a její
kontrola
usnadňuje
splnění
technologických
požadavků.
Ze
stanovené tlouštky mokrého filmu a z údajfi výrobce o obsahu netěkavých látek v dané nátěrové hmotě je možno vypočítat tlouštku
zaschlého filmu při nanesení na rovinný, hladký podklad.
Průměrná tlouštka povlaku je aritmetickým průměrem hodnot míst
ních tlouštěk.
Rovnoměrnost tlouštky se vyznačuje rozdílem nej
větší a nejmenší místní tlouštky povlaku.
Tlouštka se považuje za vyhovující, jestliže všechny
tlouštky jsou větší než minimální předepsaná tlouštka.

místní

Průměrná tlouštka kombinovaného povlaku se rovná součtu průměrné
předepsané tlouštky kovového povlaku a průměrné předepsané tlou
štky nátěrového systému.
Tlouštka povlaku se ještě považuje za vyhovující, jestliže 5 ^
zjištěných hodnot předepsanou tlouštku nedosahuje a 20 % přede
psanou tlouštku překračuje.
Pro ochranný systém se předepisuje následující počet měření.
U objektů do 5000 m2pro každých 100 m2 provést na ploše 10 m2
celkem 20 měření.
7.8. Vzhledové hodnocení
Při vzhledovém hodnocení ochranného systému se kontroluje zejména:
- rovnoměrnost nanesení na všechny plochy
- celistvost
- překrytí hran a ostrých míst
- vyloučení vad jako jsou podtekliny, trhliny, puchýře, praskání,
od1upován í
- zanesení nečistot do zaschlého nátěru apod.
Při výskytu vad je při úplné obnově povlaku nutno provést jejich
okamžité odstranění. Formu opravy je možno využít do zasažení
plochy do 5 % povrchu. Nad tuto stanovenou rozlohu je nutno pro
vést úplnou obnovu.
Posouzení závažnosti zjištěných vad a technologický postup jejich
odstranění se v těchto případech provádí na základě vyjádření ne
závislé rozhodčí organizace.

36

7.9.Kontrolní plochy.
Kontrolní
plochy
udávají
akceptovatelný
standard
prací
povrchových úprav na všech stupních technologického postupu.
Jejich úkolem není využití pro účely záruky i když při odsouhla
sení a zakotvení ve smlouvě o dílo mohou být využity i pro tyto
účely.
Zhotovují se v místech, která jsou typická pro korozní namáhání
konstrukce jako celku.
Všechny práce - příprava povrchu - případné nanášení žárově stří
kaných vrstev - nanášení jednotlivých vrstev nátěrového systému
se děje za přítomnosti pověřených zástupců objednatele a zhoto
vitele.
0 lokalitě kontrolních ploch a postupu prací se vede písemný
záznam a dokumentace s vyznačením všech významných údajů.
Velikost a počet kontrolních ploch se stanovuje proporcionálně k
velikosti konstrukce od cca 1 m2 do 20 m2 následovně:

počet kontrolních ploch

plocha ocelové konstrukce v m2

2

2 000

do

nad

2 001 až

5 000

4

5 001 až

10 000

6

10 001 až

50 000

7

50 001 až

100 000

8
9

100 000

Kontrolní plochy se zhotovují vždy,

jestliže se jedná

- místa obzvláště exponovaná
stavby významná

a ze

- povrchy, u kterých následná
vysoké ekonomické náklady

obnova ochranného systému vyžaduje

- povrchy, u kterých lze při obnově
životní prostředí v jejich okolí

statistického hlediska

celé

očekávat negativní dopad na

- ve zvláštních případech,
kdy je odůvodněný zájem^ na lepším
zjištění příčin možných
nedostatků Cnapř.
zůstávají-li v
ochranném systému nátěry dočasné ochrany,
při
pochybách o
dodržení techno lotr i ckého postupu
ze strany zhotovitele^ v
případě, že jsou využívány nátěrové hmoty s prošlou záruční
lhůtou apod.)
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8. POKYNY

DOVÁNÍ
V E N Ý C H

8.1. Stavební
účastní:

PRO
KONTROLU
PRÄCÍ
PARAMETRŮ
JAKOSTI

Ä
S L EZ H O T O -

POVLAKU
dozor přítomný

na

pracovišti

se

dle

možností

- stanovení povětrnostních
podmínek
(slovní hodnocení),
měření teploty a relatívni vlhkosti vzduchu, teploty povrchu
podkladu a stanovení rosného bodu;
- hodnocení stavu povrchu po operaci čištění - vizuálním
zpösobem;
- kontroly dodržování časového intervalu mezi očištěním povrchu
a další povrchovou úpravou;
- měření celkových tlouštěk žárově
prvním nátěrem;

stříkaného povlaku před

- plnění podmínek nanášení prvního utěsňulícího
stejný den jako je prováděno žárové stříkání;
- kontroly
systému;

nátěru ve

úplnosti nanesení jednotlivých vrstev nátěrového

- hodnocení přilnavosti mezi jednotlivými vrstvami systému;
- kontroly plnění technických podmínek stanovených výrobcem
pro zpracování nátěrových hmot;
- dalších kontrolních
- stavební
systému.
8.2. Odborný

dozor

zkoušek

odsouhlasuje

zajišťovaných zhotovitelem;
jednotlivé vrstvy nátěrového

pracovník pověřený objednatelem provádí:

- namátkovou kontrolu plnění ustanovení bodu 8.1;
- případné měření tlouštěk
žárově stříkaného povlaku a
jednotlivých vrstev nátěrového
systému vlastním, měřícím
přístrojem;
- kontrolu
přilnavosti povlaku a nátěrového systému
podezření na nedodržení technologického postupu;
- odsouhlasení dokončených protikorozních ochran
vých komplexech většího rozsahu;

při

na jednotli

- ve specifikovaných případech kontrolu nepórovitosti povlaku;
Ve sporných případech
odborná organizace.

provádí další
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kontrolní měření nezávislá

8.3.Prístroje a vybavení
- vlhkoměr
- teploměr pro měření teploty povrchu
- teploměr pro stanovení teploty ovzduší
- etalon pro stanovení drsnosti povrchu
- zvětšovací lupa se 4-5 násobným zvětšením
- elektromagnetický tloušťkoměr dvoudotykový nebo jednodotykový
- skalpel nebo nflž s ostrým břitem.

9.

BEZPEČNOST

PRAČE

9.1. Povinnosti zhotovitele
- zhotovitel
je povinnen
zajistit
bezpečnost
provádějících práce protikorozních ochran

pracovníkfl

- zhotovitel je povinnen zajistit vybavení pracovníků ochrannými
pomůckami v souladu s případnými zdravotními riziky spojenými s
prováděním prací
- všichni pracovníci musí být seznámeni s poskytováním první
pomoci při potřísnění,
vdechnutí,
stříknutí do očí a pod.,
které jsou platné pro všechny zpracovávané materiály.

10.

EKOLOGICKÁ

HLEDISKA

10.1 Zhotovitel je povinnen využívat pouze tryskací prostředky
schválené z ekologických a zdravotních hledisek, zajistit pra
coviště tak, aby nedocházelo k porušování životního prostředí
v jeho okolí, nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákony
a příslušnými předpisy.
10.2 Při všech pracech povrchových úprav, zejména těch, které
jsou prováděny v terénu je nutno dbát na minimalizaci odpadů a
zabezpečení
pracoviště takovým způsobem, aby nebyly mechanické
nečistoty rozptylovány do okolí.
. ,
__
Při nanášení nátěrů volit zejména takové, ktere ma^i nizsi obsah
organických těkavých látek CVOCj, které se odpařuji do ovzduší.
10 3
Nátěrové hmoty a nátěry je nutno volit - vedle hledisek
technologických i s ohledem na ochranu životního prostredí j*
bezpečnost práce, jak při jejich aplikaci, tak * Pro
možný rozptyl do okolí při destrukci nebo následnou potřebou
jejich odstraňování.
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10.4.
Do nabídky na provedení prací protikorozních ochran je
zhotovitel
povinnen uvést i zpflsob zajištění ochrany životního
prostředí a zpflsob
likvidace vzniklých odpadfl při
renovačních
pracech Cclony, zachytávání odpadfl apod.).
10.5. Pro možné prověření obsahu zdraví škodlivých látek,
které
mohou být rozptýleny při renovačních procesech do okolí, musí být
odebrány vzorky použitého abraziva a vzorky otryskávaných vrstev
pro eventuální zkoušky na obsah olova, šestimocného chrómu apod.
Odběr se
uskutečňuje za přítomnosti
objednatele nebo jím
pověřeného zástupce a ukládá se do označených schránek. V rámci
provedení
je zhotovitel odpovědný za nakládání s odpady dle
zákonných ustanovení.
10.6.
Při použití recyklovaného abraziva
je nutné odstraňování
škodlivých látek a zbytků otryskaných vrstev provádět v uzavřeném
okruhu.
10.7. Zhotovitel je povinnen dodržovat veškerá zákonná opatření na
ochranu životního prostředí platná
v době provádění prací
protikorozních ochran.
11.

Z A Z N A M Y

Za vedení záznamfl, provádění kontroly všech dôležitých skutečnos
tí je zodpovědný pověřený pracovník zhotovitele.
Záznamy o zkouškách v rámci kontroly, zápisy o povětrnostních
podmínkách při
provádění prací povrchových úprav,
záznamy o
použitých materiálech a pod. musí být během prací na stavbě
k dispozici a na požádání předloženy objednateli v rozsahu TP a
příp. dalších požadavků objednatele (průkazní zkoušky, kontrolní
zkoušky zhotovitele)
Záznamy musí obsahovat zejména následující údaje:
- o provedení čištění povrchu a dosaženou kvalitu
- dodací
listy
zpracování

materiálů

a

technické

podmínky

- označení nátěrových hmot, číslo šarže, datum
jejich zpracovatelnosti

pro

jejich

výroby nebo dobu

- časové údaje o postupu prací
- povětrnostní podmínky při jejich provádění
- technologické údaje o nanášení
- výsledky požadovaných průkazních zkoušek
- provedené zkoušky kontroly vlastností povlaků
(tlouštka, přilnavost, vzhledové hodnocení a pod.)
- podpis osoby zodpovědné za kontrolu.
Vzory protokolů a zápisů jsou uvedeny v příloze č.l, 2, 3 a 4
těchto TP.
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12.

SOUVISEJÍCÍ

NORMY

A

PŘEDPISY

ČSN ISO 8501-1

Příprava ocelových podkladfl před nanesením
nátěrových hmot a obdobných výrobkůVizuální stanovení čistoty povrchu.
Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy
ocelového podkladu po úplném odstranění před
chozích povlaků

CSN ISO 8502-lx

Metody stanovení čistoty povrchuprovozní metody pro rozpustné korozní produkty
železa

ČSN ISO 8502-2x

Metody stanovení čistoty povrchulaboratorní stanovení chloridů na
povrchu

očištěném

ČSN ISO 8502-3x

Metody stanovení čistoty povrchustanovení prachu na povrchu připraveném pro
natírán í

ČSN ISO 8502-4x

Postup při posuzování možností kondenzace vlh
kosti před aplikací nátěrů

ISO 8503

Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných
ocelových podkladů

ČSN 03 8551

Ochrana proti korozi
Žárově stříkané povlaky zinkové a hliníkové

ČSN 03 8614

Metody zkoušení vlastností žárově stříkaných
povlaků

ČSN 03 8230

Otryskávání povrchů materiálů

ČSN 03 8260

Ochrana ocelových konstrukcí proti atmos
ferické korozi. Předepisování, provádění,
kontrola jakosti a údržba

ČSN ISO 8504-lx

Příprava ocelových podkladů před aplikaci
nátěrů a podobných produktů-metody přípra
vy povrchu
Obecné zásady

ČSN ISO 8504-2X

Příprava ocelových podkladů před aplikací
nátěrů a podobných produktů-metody přípra
vy povrchu
Abrazívni čištění

ČSN ISO 8504-3x

Příprava ocelových podkladů před aplikací
nátěrů a podobných produktů-metody přípra
vy povrchu
Ruční a mechanizované čištění

ČSN ISO 2409

Mřížková zkouška
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CSN EN 24 624

Stanovení přilnavosti odtrhem

DIN 55 670

Stanovení pórovitosti nátěrfl

CSN EN

Kovové a line anorganické povlaky. Žárové
stříkání, zinek, hliník a jejich slitiny

22063

ČSN ISO 9223

Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace

ČSN ISO 9224

Korozní agresivita atmosfér. Smérné hodnoty
pro stupně korozní agresivity

ČSN

03 8762

Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovfl
a organických povlaků

ČSN

67 3007

Vzorkování nátěrových hmot

ČSN 67 3061

Stanovení tlouětkv nátěrů

ČSN 67 3062

Stanovení tlouštky mokrého filmu

ČSN 73 2601

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 73 2603

Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 6201

Projektování mostních objektů

x Normy budou vydány v prflběhu roku 1996
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PRÍLOHY

Tabulka č.10
Informatívni příloha CSN EN 22063 - doporučení pro užívaní
Minimálni tlouštky <v /um) doporučené pro rflzné účely

Prostředí

Kov
Zinek
Bez nátěru

S nátěrem

Slacivoda

NJL1)

100

Sladkí voda

2C0

Mestskí
prostředí
Průmyslové
prostředí
Přímořská
anoosfém
Suché vnitř
ní prostředí

AlMgS

fflimTr
Bez nátěru

j

ZnAll?

Snátžrsm 1 Ber nátěru
j

S nátěrem

Beznátčm.

• 200

150

250^

200=)

NiL1)

ICO

ICO

200

150

150

ICO

150

100

100

50

150

100

150

100

.ICO

50

N'iU)

100

200

100

200

100

■150

ICO

150

100

200

100

250^

200^

150

100

50

50

100

100

100

100

50

50

S nátěrem

POZNÁMKA. - Minimální tloálťkv do coručené v tabulce isou mecaí hodnoty, pn jíjirhř nr/ruVr-ní rm'i5“ dojít v oň»di1'>«7T1rn
poškozenL Tyto hodnoty nepředstavují kritéria výfcěni, protože chování uvažovaných systémů a jejich přerfnňklídsná «-/nmnsr
aemnsi být stejné.
’‘) ríJL-nedoporučuje se.
í) V pcbřežiích oblastech
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Obr. 1
Graf znázorňující vztah mezi teplotou vzduchu, relativní vlhkostí
a teplotou podkladu

rosný bod

teploto

vzduchu

n
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Obr. 2
Rozložení míst měření na referenčním povrchu o ploše 1 dm2

45

Príloha c.1. Vzor
Předávací

protokol

Zhotovitel:
Stavba - lokalita:
Termín prací:
Popis prací:
(protikorozní ochrana nové konstrukce, obnova, oprava)

Protokol o odsouhlasení:
čištění povrchu
metalizace
základního nátěru
vrstev nátěrového systému
ochranného systému
opravy nátěrového systému
obnovy nátěrového systému
Celková plocha:
Kontrolní plochy+>:

ano

ne

Výsledek kontroly:

Připomínky:

Opatření:

Datum:
Podpisy:
"•■’V případě, že jsou na objektu umístěny kontrolní plochy, zanese
se jejich umístění do plánku, který je přílohou tohoto protokolu.
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Příloha č.2. Vzor
Protokol

o

stanovení

tlouštěk

Stavba =
Lokalita - stavební část:
Hodnocená plocha:

Celková plocha:

Měření tlouštky:
die kap.7.7 TP

tlouštka C/um)
požadovaná

stanovená

metalizace
základního nátěru
1. vrstvy systému
2. vrstvy systému
3. vrstvy systému
4. vrstvy systému
celkové tlouštky

Počet měření:
Měřící přístroj:

Poznámky:

Datum měření =

Podpis:
+> Protokol o stanovených tloušťkách 1e součástí předávacího
protokolu.
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Příloha č.3. Vzor
Protokol
o
a hodnocení

stanovení
p
i Inavosti
vzhledu
pov r c h u

Stavba =
Lokalita - stavební část:
Celková plocha:

Přilnavost
použitá metoda
dle kap. 7.5. TP

hodnocená plocha:

požadovaná

stanovená

metalizace
základního náteru
1. vrstvy systému
2. vrstvy systému
3. vrstvy systému
4. vrstvy systému
Počet stanovení:
Vzhledové hodnocení dle kap. 7.8. TP.
metalizace
základního náteru
1. vrstvy systému
2. vrstvy systému
3. vrstvy systému
4. vrstvy systému
Datum :

Podpis:

Príloha č.4

Vzor

Protokol
o
podm ínkách
datum

povětrnostních
(postup dle kap. 7.3.TP)

teplota
vzduchu povrchu
°C

rel.
vlhkost
*

rosný
bod
°C

s1ovn í
hodnoc.
x)

prováděná
operace
xx )

Výrobcem požadované podmínky pro nanášení:
- teplota vzduchu
- teplota podkladu
- relativní vlhkost
xx) IIP - úprava povrchu
x) lasno
M - metalizace
zataženo
ZN - základní nátěr
polojasno
1VN
- 1.vrstva nátěru
déšt
2VN
- 2.vrstva nátěru atd.
apod.
je
součástí
předávacího
protokolu
xxx) protokol
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