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revize z května 2013 

METODY ODSTRANĚNÍ KOROZE Efektivní životnost nátěru aplikovaného na povrch oceli závisí do značené míry na  
  tom, jak důkladně byl povrch připraven před nátěrem.  

Příprava povrchu zahrnuje primární přípravu povrchu, jejímž cílem je 

odstranění okují, rzi a cizorodých částic z povrchu oceli před aplikací 

základové barvy (prefabrikační základové barvy) nebo základního nátěru.  

Cílem sekundární povrchové úpravy je odstranění rzi a případných cizorodých 

částic z povrchu oceli opatřené tovární základovou barvou (prefabrikační 

základovou barvou) nebo základním nátěrem před aplikací systému antikorozního 

nátěru.  

Ocelový povrch lze zbavit rzi následujícími způsoby. 

Drátěný kartáč Příprava drátěným kartáčem se zpravidla provádí pomocí rotujících drátěných 

kartáčů a představuje klasickou metodu, která není vhodná na odstranění okují, 

ale je vhodná na přípravu švů svárů. Hlavní nevýhodou je to, že ošetřený povrch 

často není zcela zbaven produktů koroze a má tendenci k leštění a kontaminaci 

olejem. Tím se snižuje adheze základové barvy a výkonnost nátěrového systému.  

Odlupování Odlupování neboli mechanické odstraňování se zpravidla provádí v kombinaci 

s přípravou drátěným kartáčem. Někdy je vhodné na místní opravy u klasických nebo 

speciálně formulovaných nátěrových systémů. Není vhodné na obecnou přípravu 

povrchu, který má být opatřen epoxidovým nebo chlorovými nátěry. Může být 

používáno na odstranění silných nánosů rzi, kdy šetří náklady na následné tryskání.  

Jehlové kladivo Na odstranění rzi, barvy atd. z rohů a úhlů za účelem dosažení čistého povrchu 

s profilem. 

Čištění plamenem Čištění plamenem zahrnuje odstranění rzi tepelným ošetřením s využitím hořícího 

zařízení (acetylen nebo propan a kyslík). Odstraňuje téměř veškeré okuje, rez však 

v menší míře. Tato metoda proto nemůže splňovat požadavky moderních nátěrových 

systémů.  

Kotoučová bruska Příprava kotoučovou bruskou zahrnuje používání rotujícího kotouče s abrazivním 

materiálem. Používá se na místní opravy. Kvalita těchto kotoučů musí být vysoká a 

mohou zajistit dobrou úroveň přípravy. 
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Ručně prováděná forma povrchového čištění tryskáním, při níž se provede 

zdrsnění ocelového povrchu opatřeného základovou barvou nebo nátěrem a 

jeho vyčištění od téměř veškeré viditelné kontaminace (s výjimkou 

kontaminace olejem nebo stopami rzi) 

A: Lehké čištění, účel: zdrsnění neporušeného povrchu a zlepšení adheze 

následných nátěrů 

Abrazívum: jemné (0,2 - 0,5 mm) je nejvhodnější, pokud ošetřovaný 

povrch nátěru nepodléhá zničení 

B: Důkladné čištění (cca ISO-Sa 1), účel: odstranění nekvalitních oblasti nátěru -

vrstev    

Abrazívum: malé až střední (0,2 - 0,5/0,2 - 1,5 mm) 

Reference: Repainting of old metallic structures, limited blast cleaning scale 

Technical Guide, listopad 1993 Laboratoire Central des Ponts et Chaussees 58, bd 

Lefebvre, F 75732 Paris Cedex 15 

Čištění suchým tryskáním 
Dopad proudu abrazíva s vysokou kinetickou energií na připravovaný povrch. 

Obsluhuje se tryskou nebo automaticky pohonem a představuje nejdůkladnější 

metodu odstranění koroze. Nejznámější typy jsou centrifugální čištění tryskáním, 

čištění tryskáním stačeným vzduchem a vakuové čištění tryskáním.  

Broky Částice jsou co nejvíce kulového tvaru a pevné a neměly by obsahovat více než 

minimální množství výčnělků a tvarových nepravidelností. U základových barev 

určených pro tryskání broky je nutno ověřit účinnost.  

Drť Částice hranatého tvaru s ostrými hranami by měly být v podstatě bez jakýchkoliv 

zakulacení (např. přepůlená částice). 

Pokud specifikace neuvádí jinak, měla by se používat minerální drť.  
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Čištění/otryskávání 

vodou (abrazívem) 

(terminologie NACE) 

Čištění tryskáním vodou 

(abrazívem) 

Používají se různé typy čištění/otryskávání vodou (abrazívem).  

Níže naleznete nejčastěji používané příklady.  

Pro další informace viz rovněž informační list 1498 (Otryskávání vodou) 

Některé příklady těchto technik jsou uvedeny níže, specifikace 

však není vyčerpávající. Pravidelně se objevuje nový vývoj 

v oblasti metod mokrého tryskání, díky čemuž se zlepšuje 

efektivita a snižuje množství vody nebo drti.  

- NÍZKOTLAKÉ ABRAZÍVNÍ ČIŠTĚNÍ TRYSKÁNÍM VODOU 

Tlak = 6-8 bar 

Spotřeba vody = 90-300 I/hodinu  

Rychlost čištění = 10-16 m2/hodinu, v závislosti na odstraňovaném materiálu  

 

Výsledek: je možno dosáhnout čistoty povrchu a požadovaného profilu tryskání. 

- NÍZKOTLAKÉ VLHČENÉ ABRAZIVNÍ ČIŠTĚNÍ TRYSKÁNÍM 

Tlak = 6-8 bar 

Spotřeba vody = 5-60 I/hodinu  
Rychlost čištění = 10-16 m2/hodinu, v závislosti na odstraňovaném materiálu  

 Výsledek: je možno dosáhnout čistoty povrchu a požadovaného profilu tryskání.  

- ULTRA VYSOKOTLAKÉ OTRYSKÁVÁNÍ VODOU (UHPWJ) 

Tlak – více než 1700 bar 

Použití:  Kompletní odstranění všech nátěrů a koroze. 

Výsledek je srovnatelný se suchým abrazivním čištěním tryskáním, 

ale s otřepy koroze po usušení. 

Bude uchován původní profil tryskání.  

- VYSOKOTLAKÉ OTRYSKÁVÁNÍ VODOU (HPWJ) 

Tlak -  700 až 1700 bar 

Použití:  Bude odstraněna většina barev a korozních produktů, magnetit a 

odolné, silně přilnuté nátěry mohou zůstat, ale s vynaložením úsilí je 

možno je odstranit.  

Bude uchován původní profil tryskání. 
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Čištění vodou - NÍZKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ VODOU (LPWC) 

Tlak – nižší než 350 bar 

Použití: Odstranění soli, nečistoty a nepřilnavé kontaminace povrchu. 

Převážně omývání povrchu.  

- VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ VODOU (HPWC) 

Tlak - 350 až 700 bar 

Použití:  Uvolňující se barva, koroze, úlomky a materiál v jímkách se uvolní, ale 

černý oxid železa (magnetit) zůstane. Není možno dosáhnout jednolité 

matné povrchové úpravy.  

- ČIŠTĚNÍ PÁROU 

Tlak = 100-120 bar 

Použití:  Odstranění kontaminace rozpustné ve vodě nebo emulgované ve vodě; 

substrát schne rychleji ve srovnání se substrátem oplachovaným vodou. 

NORMY ISO Při specifikaci přesného stupně odstranění koroze a čištění povrchu oceli před nátěrem  

  PPG PMC uplatňuje normu ISO 8501-1-1988 a ISO 8504-1992. 

ISO 8501-1 Tato norma udává následující stupně koroze: 

Platí pro prostou ocel 

s okujemi nebo korozí 

 A = povrch oceli je silně pokrytý přilnavými okujemi, ale jen málo, případně  

   žádnou korozí. 

 B = povrch oceli začíná korodovat a z koroze se začínají odlupovat okuje. 

 C = povrch oceli, na němž okuje zkorodovaly nebo z nějž je možno je oškrábat, ale  

   na němž jsou pouhým okem patrné drobné dolíčky. 

 D = povrch oceli, na němž okuje zkorodovaly a na němž jsou pouhým okem patrné   

   dolíčky. 
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STUPNĚ PRIMÁRNÍ 

PŘÍPRAVY POVRCHU  

ISO-St 

Čištění ručními a 

elektrickými nástroji 

IS0-St2 

Důkladné čištění 

ručními a el. nástroji 

IS0-St3 

Velmi důkladné čištění 

ručními a el. nástroji 

ISO-Sa 
Čištění tryskáním 

ISO-Sa 1 

Lehké čištění 
tryskáním 

ISO-Sa2  

Důkladné čištění 

tryskáním 

ISO-Sa2½ 

Velmi důkladné 

čištění tryskáním 

Norma ISO uvádí šest stupňů přípravy. 

Ve specifikacích jsou často používány následující normy: 

Příprava povrchu očištěním ručními a elektrickými nástroji, např. 

škrábání, drhnutí drátěným kartáčem, mechanické drhnutí a 

broušení, se označuje písmeny ‚St‘. 

Před očištěním ručními a elektrickými nástroji je nutno odloupat silné vrstvy rzi. 

Je rovněž třeba odstranit viditelné nánosy oleje, tuku a nečistot. Po ručním a 

elektrickém čištění je povrch nutno očistit od uvolněných nečistot a úlomků.  

Při pohledu bez lupy by povrch měl být bez viditelných nánosů oleje, tuku a 

nečistot a bez částečně přilnutých okují, rzi, vrstev barvy a cizorodých částic.  

Jako u St2, ale povrch by měl být ošetřen důkladněji, aby bylo dosaženo 

kovového lesku kovového substrátu 

Příprava povrchu čištěním tryskáním se označuje písmeny „Sa“ 

Před čištěním tryskáním je nutno odloupat silné nánosy rzi. Je rovněž třeba 

odstranit viditelné nánosy oleje, tuku a nečistot. Po ručním a elektrickém čištění 

je povrch nutno očistit od uvolněných nečistot a úlomků.  

 

Při pohledu bez lupy by povrch měl být bez viditelných nánosů oleje, tuku a 

nečistot a bez částečně přilnutých okují, rzi, vrstev barvy a cizorodých částic.  

Při pohledu bez lupy by povrch měl být bez viditelných nánosů oleje, tuku a 

nečistot a bez částečně přilnutých okují, rzi, vrstev barvy a cizorodých částic. 

Jakákoliv zbývající kontaminace by měla být pevně přilnutá.  

 

Při pohledu bez lupy by povrch měl být bez viditelných nánosů oleje, tuku a 

nečistot a bez částečně přilnutých okují, rzi, vrstev barvy a cizorodých částic. 

Jakákoliv zbývající kontaminace by se měla projevovat pouze jako jemné 

znečištění ve formě skvrn či pruhů.  
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IS0-Sa3 Čištění 

tryskáním do 

viditelné čistoty 

Při pohledu bez lupy by povrch měl být bez viditelných 

nánosů oleje, tuku a nečistot a bez částečně přilnutých 

okují, rzi, vrstev barvy a cizorodých částic.  Měl by mít 

jednolitou kovovou barvu.  

Poznámka 

Ekvivalenty 

Fotografie v publikaci normy ISO jsou uvedeny pouze pro ilustraci. 

Nepředstavují kompletní stupeň přípravy, který zahrnuje rovněž proces čištění, 

který na fotografiích není zobrazen (bezbarvá kontaminace). 

 

Co se týče čištění tryskání, ekvivalenty v souladu s britskými a americkými 

normami jsou uvedeny v následující tabulce. 

ISO 8501-01 BS 4232 SSPC-Vis 1 * 

Sa3 

Sa2½ 

Sa2 

1. kvalita 

2. kvalita 

3. kvalita 

Bílý kov  SP 5  

Téměř bílý SP 10 

Komerční  SP 6 

* pro podrobnosti viz SSPC-SP com 

Drsnost tryskáním 

očištěné oceli 

Na specifikaci drsnosti se používá řada hodnot, 
např. Rz, Rt a Ra. 

Rz = průměrná výška od vrcholu k patě = profil tryskání  

Rt = maximální výška od vrcholu k patě 

Ra = průměrná vzdálenost k imaginární středové linii, kterou je možno vést 

mezi vrcholem a patou = CLA = průměr centrální linie (ISO 3274) 

PPG PMC zpravidla používá hodnoty Rz. 

Profil tryskání (Rz = 4 až 6 krát CLA (Ra). 

Přímé měření dft základových barev aplikované na tryskáním očištěnou ocel o 

tloušťce do 30 pm je velmi nepřesné. Základová barva s dft 30 pm a vyšším 

poskytuje průměrnou tloušťku, nikoliv tloušťku na vrcholech.  
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JAPONSKÉ NORMY 

Normy pro přípravu povrchu 

oceli před nátěrem SPSS-1984 

Stav povrchu 

STUPNĚ SEKUNDÁRNÍ 

PŘÍPRAVY POVRCHU 

SPSS-Pt2 

Pokud je ve specifikacích uvedeno čištění tryskáním IS0-Sa2%, měl by být 

dosažen profil tryskání Rz 35-50 pm pomocí minerální drti, pokud nebude 

uvedeno jinak.  

Při drsnosti Ra převyšující hodnotu 17 pm (= profil tryskání Rz 100 pm) se 

doporučuje použít další vrstvu základové barvy pro zakrytí drsnosti povrchu.  

Profil drsnosti převyšující hodnotu 100 pm je často výsledkem tryskání silně 

zkorodované oceli. 

Tyto normy stanoví systematickou normu pro druhotnou přípravu povrchu před 

aplikací ochranného nátěru, pokud jsou v rámci procesu konstrukce trupu nebo 

ocelových konstrukcí aplikovány tovární základové nátěry (prefabrikační 

základová barva). 

H = ocelový povrch s tovární základovou úpravou pro ruční svařování  

A = ocelový povrch s tovární základovou úpravou pro automatické svařování 

F = ocelový povrch s tovární základovou úpravou pro plynové opalování 

D = ocelový povrch s tovární základovou úpravou s bílou zinkovou solí 

R = ocelový povrch s tovární základovou úpravou se skvrnami rzi 

Japonská norma udává šest stupňů přípravy.  

Specifikace často používají následující normy. 

Povrch ošetřený drátěným kartáčem do stavu A, D a R, povrch ošetřený 

drátěným kartáčem a kotoučovou bruskou do stavu H a povrch připravený 

kotoučovou bruskou do stavu F. Téměř veškerá rez a cizorodá tělíska jsou 

odstraněna.  

Pokud je tak uvedeno pro jiné stavy povrchu (např. ocel opatřená základovou 

barvou nebo nátěrem), téměř veškerou rez a cizorodá tělíska je nutno odstranit 

drátěným kartáčem a/nebo kotoučovou bruskou. 
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SPSS-Pt3 

SPSS-Ss 

Povrch ošetřený drátěným kartáčem a (v kombinaci s!) kotoučovou burskou do 

stavu H a A a povrch ošetřený kotoučovou bruskou do stavu F, R a D. 

Rez a cizorodá tělíska jsou odstraněna do té míry, že povrch se vyznačuje 

stejnoměrným kovovým leskem  

Pokud je tak uvedeno pro jiné stavy povrchu (např. ocel opatřená základovou 

barvou nebo nátěrem), veškerá rez a cizorodá tělíska je nutno odstranit do té míry, 

že povrch bude vykazovat rovnoměrný kovový lesk.  

Používá se rovněž na přípravu substrátu opatřeného základovou barvou nebo 

nátěrem za účelem odstranění rzi z drobných ploch, např. škrábanců, hrotů nebo 

oblastí mechanického poškození.  

Povrch připravený lehkým čištěním tryskáním pískem nebo drtí.  

(Je patrná tovární základová barva (prefabrikační základová barva) s drobnými 

stopami rzi.) Používá se rovněž na přípravu substrátů opatřených základovou 

barvou nebo nátěrem nebo galvanizované oceli za účelem zdrsnění povrchu a 

odstranění kontaminace nebo stop rzi.  

V japonské normě se používají výrazy Sd2 a Sd3, které odpovídají švédským 

výrazům Sa2 a Sa3. 

Stupně přípravy svárů, hran řezů a dalších míst s povrchovými nedostatky. 

Viz ilustrace v normě. 
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Stupeň čistoty ISO a japonské normy stanoví vizuální dojem z kvality oceli zbavené koroze. Chemická 

 kontaminace, např. soli rozpustné ve vodě atd., však není viditelná a částečně zůstává na 

 povrchu. Přítomnost nadměrného množství solí rozpustných ve vodě může způsobit tvoření 

 puchýřů na nátěru v důsledku osmózy.  

Soli rozpustné ve vodě v minerálních abrazívech. 

Pro nátěry nádrží je maximální hodnota solí rozpustných ve vodě v minerálních 

abrazívech 250 μS/cm (vodivost) (ISO 11127-61993). 

Pro další informace viz list 1491 

Soli rozpustné ve vodě na povrchu oceli (ISO 8502-9 1998). 

Naše maximální přípustné hodnoty solí rozpustných ve vodě, počítané pro směs 

solí, na ošetřeném substrátu před aplikací nátěru závisí na ploše a 

předpokládaných servisních podmínkách. 

 Směs solí vodivost  

(V=15 ml) 

Destilovaná voda 20 mg/m2 (4,0 μS/cm) 

Nákladní nádrže 50 mg/m2 (10,0 μS/cm) 

Ponořená místa 
areas 

80 mg/m2 (16,0 μS/cm) 

Prostor na suchý 
náklad 

100 mg/m2 (20,0 μS/cm) 

Poznámka Stanovení solí rozpustných ve vodě: viz informační list 1468 

Pro plochy vodní balastní nádrže, které mají být ošetřeny v souladu s IMO 

usnesením MSC 215(82), a plochy nákladní nádrže na surovou ropu, které mají být 

ošetřeny v souladu s IMO usnesením MSC 288(87): limit pro soli rozpustné ve vodě 

odpovídající chloridu sodnému po tryskání/broušení musí být nižší nebo roven 50 

mg/m2 chloridu sodného. 

Pro plochy vystavené atmosférickým podmínkám. Doporučujeme limity pro prostory 

na suchý náklad, jak jsou uvedeny v tabulce. Před ošetřením byl substrát omytý 

vysokotlakým čištěním sladkou (čistou) vodou.  

Doporučuje se, aby vodivost abrazíva před ošetřením nebyla vyšší než 250 μS/cm. 
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REFERENCE 

Stanovení obsahu solí rozpustných ve vodě podle 

Breslovy metody (ISO 8502-6 2006)     viz informační list 1468 

Specifikace pro minerální abrazíva     viz informační list 1491 

Otryskávání vodou      viz informační list 1498 

Omezení odpovědnosti – SPOLEČNOST PPG NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ODŠKODNĚNÍ (AŤ UŽ NA 
ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLIV OPOMENUTÍ, ODPOVĚDNOSTI ČI PŘEČINU) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ ČI 
NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ SE JAKKOLIV TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ČI JSOU JÍM ZPŮSOBENY.   
Údaje obsažené v tomto listu jsou určeny pouze pro informaci a jsou založeny na laboratorních testech, které 
společnost PPG považuje za spolehlivé. Společnost PPG může kdykoliv změnit informace zde obsažené v důsledku 
získaných praktických zkušeností a pokračujícího vývoje výrobků. Veškerá doporučení nebo návrhy týkající se 
používání výrobků společnosti PPG, ať už v technické dokumentaci nebo v odpovědi na konkrétní dotaz apod., jsou 
založeny na údajích, které jsou podle nejlepšího vědomí společnosti PPG spolehlivé. Výrobek a související informace 
jsou určeny pro uživatele, kteří mají požadované znalosti a odborné dovednosti v příslušném oboru, a koncový uživatel 
nese odpovědnost za určení vhodnosti výrobku pro jeho vlastní konkrétní použití, přičemž se předpokládá, že kupující 
tak učinil dle svého vlastního uvážení a na vlastní riziko.  
Společnost PPG nemá žádnou kontrolu nad kvalitou nebo stavem substrátu nebo různými faktory, které ovlivňují 
použití výrobku. Společnost PPG proto nepřijímá žádnou odpovědnost vznikající z jakékoliv ztráty, zranění nebo 
poškození v důsledku takového použití obsahu těchto informací (pokud uzavřená písemná ujednání nestanoví jinak). 
Odchylky v prostředí aplikace, změny v postupech použití nebo extrapolace údajů mohou vést k neuspokojivým 
výsledkům. Tento list nahrazuje všechny předchozí verze a kupující je odpovědný za to, že si před použitím výrobku 
ověří, zda jsou tyto informace aktuální. Aktuálně platné listy všech výrobků PPG Protective & Marine Coatings jsou 
uloženy na www.ppgpmc.com.  
Anglický text tohoto listu bude převládat nad jakýmkoliv překladem.  

strana 10/1o 

 

 

http://www.ppgpmc.com/

