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Ekonomiczne i społeczne koszty korozji
Globalne koszty korozji w 2013 roku
zostały oszacowane na 2,5 biliona dolarów

Cztery tygrysy
Azjatyckie +
Makau; 58,6

Reszta Świata;
552,5

Japonia; 51,6

USA; 451,3

Indie; 70,3

Rosja; 84,5
Europa; 701,5
Chiny; 394,9 Świat Arabski;
140,1

•

NACE International; International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies
Study, 2016

Włochy, Genua, 14.08.2018 – Zawalenie się Mostu Morandi
– 43 osoby zabite

Zabezpieczenia
Antykorozyjne
w Polsce

1. Wymagania
Prawne

1a. Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury

1b. Ustawa o JOT

2 Wytyczne
Rekomendowane
Ministra

3. Wytyczne
GDDKiA

4. Wytyczne
odnośnie kolej
wysokich prędkości

Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne dopuszczone do
stosowania w infrastrukturze drogowej powinny być zgodne
z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U. 2019
poz. 266] i posiadać ważną Krajową Ocenę Techniczną (KOT)
w odniesieniu do wymaganego okresu trwałości w
wymaganym środowisku korozyjnym i określonego stopnia
przygotowania podłoża (zgodną z Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [Dz. U. 2016, poz. 1966 z późniejszymi
zmianami]).
•

WYMAGANIA
OGÓLNE DO
WSZYSTKICH
WYTYCZNYCH

Wymagania KOT dotyczące systemów antykorozyjnych z
farb ciekłych w środowisku C4 i C5 do zabezpieczania
powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych podane są
w załączniku nr 2.
•

W odniesieniu do zabezpieczenia antykorozyjnego
składającego się z powłoki cynkowej zanurzeniowej
jednostkowej lub nakładanej metodą ciągłą z organicznymi
proszkowymi powłokami malarskimi dopuszcza się
posiadanie Certyfikatu Qualisteel lub GSB, odpowiednio w
środowisku C4 lub C5 albo pozytywnego wyniku badań
certyfikowanego laboratorium świadczącego o przydatności
do stosowania w środowisku C4 lub C5 w okresie trwałości
długim lub bardzo długim.
•

WRM-M-31 Wytyczne
projektowania
zabezpieczenia
antykorozyjnego
stalowych elementów
drogowych obiektów
inżynierskich.

Ochrona konstrukcyjna

Zasady ochrony antykorozyjnej

Ochrona materiałowo-strukturalna
Ochrona powierzchniowa

Powierzchnie referencyjne

WYTYCZNE
WRM-31-20-0
ZAWIERAJĄ

Techniczne warunki gwarancji

Wymagania dotyczące utrzymania

Załącznik nr 1. Wymagania dotyczące powłok cynkowych
zanurzeniowych przedstawiane ocynkowni według normy [9].
Załącznik nr 2. Badania w celu uzyskania Krajowej Oceny Technicznej w
odniesieniu do zabezpieczeń antykorozyjnych w środowisku C4 i C5.
Załącznik nr 3. Wady niedopuszczalne i klasy staranności powłok
antykorozyjnych.

Dobór typu zabezpieczenia antykorozyjnego, jego
grubości i sposobu przygotowania powierzchni przed
jego nakładaniem powinien być dostosowany do
wymaganej trwałości zabezpieczenia i agresywności
środowiska, w jakim będzie eksploatowane. Na
jednym obiekcie mogą występować różne środowiska
korozyjne.
•

Ochrona
powierzchniowa

Nie wykonując szczegółowych badań środowiska
należy przyjąć, że na obiektach inżynierskich
występuje środowisko korozyjne C5, a wymagana
trwałość systemu powłokowego ma być bardzo
długa (VH) dla obiektów nowych i długa (H) dla
obiektów remontowanych.
•

Do tych założeń będą dostosowane podane dalej
wymagania.
•

PODANO TABLICE
ZALECANYCH
SYSTEMÓW WRAZ Z
GRUBOŚCIAMI
• Określno rodzaje
dopuszczalnych zabezpieczeń
antykorozyjnych z powłok
malarskich organicznych
i nieorganicznych (z farb
ciekłych) oraz ich minimalna
sumaryczna grubość w
środowisku korozyjnym C4 i
C5 oraz trwałości długiej i
bardzo długiej

T RWAŁ OŚĆ
Rodzaj gruntu
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Ochrona powierzchniowa może
być zrealizowana w szczególności
jako zabezpieczenie:
•powłokami malarskimi,
•powłokami metalowymi,
•powłokami metalowo-malarskimi

STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI (przy
różnych technologiach przygotowania powierzchni)

PROFIL CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI (w
zależności os systemu metalowo/malarskiego

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

STOPIEŃ ZAPYLENIA

STOPIEŃ ZATŁUSZCZENIA

ILOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ JONOWYCH

ZALECENIA
DO WYKONYWANIA I ODBIORU
ANTYKOROZYJNYCH
ZABEZPIECZEŃ
KONSTRUKCJI STALOWYCH
DROGOWYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
- nowelizacja w 2020 r.

NIEWYDANE

Wytyczne GDDKiA

Systemy przeciwkorozyjne z farb ciekłych
powinny odznaczać się spełnieniem
wymagań w KOT. Systemy
przeciwkorozyjne z farb proszkowych na
podłoża stalowe z obecnych doświadczeń
nadają się do zastosowań maksymalnie w
klasie korozyjności C4, a na podłożach
stalowych ocynkowanych maksymalnie do
klasy korozyjności C5.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 12944-6
nie należy odgórnie ograniczać listy dostępnych
systemów przeciwkorozyjnych w związku z
dynamicznym postępem w dziedzinie farb.
Wszystkie systemy przeciwkorozyjne
(niezależnie od liczby powłok), które mają KOT
na określonym przygotowaniu podłoża
i zdefiniowanym przeznaczeniu do stosowania,
należy uznać za zgodne z niniejszymi
Zaleceniami.

Podłoża
1) Przygotowanie podłoża do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1
2) Przygotowanie podłoża do nanoszenia na gorzej przygotowaną powierzchnię (Sa2, St2, St3 wg PN-EN ISO
8501-1 [1], oraz P Sa 2, P St 2, P St3, P Ma wg PN-EN ISO 8501-2 [2]);
3) Przygotowanie podłoża do nanoszenia na powierzchnie z rdzą nalotową po przygotowaniu powierzchni
wodą pod wysokim ciśnieniem lub ścierniwem w osłonie wodnej (Wa 1, Wa 2, Wa 2½ wg PN-EN ISO
8501-4 [4] i WAB-6, WAB-6 L, WAB-6 M, WAB -10, WAB-10 L WAB-10 M [5]);

Systemy Malarskie

ZALECANE SYSTEMY MALARSKIE
Uwagi ogólne
Systemy W1 i R1 metalizacyjno-malarskie (powłoka metalowa natryskiwana cieplnie)
Systemy W2 i R2 i systemy W7a z EP i R6 z EP epoksydowe wysokocynkowe
Systemy W3 i R3 etylokrzemianowe
Systemy W4 i R4 wodne

Systemy W5 i R5 poliuretanowe (PUR)
Systemy proszkowe W6
Systemy do szczelin i miejsc trudnodostępnych R7
Powłoki antygraffiti

Systemy
malarskie

Nr

System

Przygotowanie
powierzchni

W1

Metalizacyjnomalarski2)

P3
Sa 3, MeZn
i powłoka
uszczelniająca

W2

W3

W4

W5

W6

W7a
W7b

EP/PUR
lub AY lub PS

ESIZn
EP/PUR
lub
AY

Wodny lub
mieszany3)

PUR

Proszkowy do
elementów
drobnowymiarowych

Do przestrzeni
zamkniętych
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Sa 2½

P3
Sa 2½

P3
Sa 2½
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Sa 2½
P3
Sa 2½
Powłoka
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P3
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Powłoka
konwersyjna
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nawierzchniowa
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malarskich1
)
[µm]
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PUR

PSE4)
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EPZn
EP(P)
EP(R)

ESIZn
EP, EP (P),
i powłoka
EP (R)
2
uszczelniająca

PUR
AY
PS

280-360

240-320

AY

AY

AY

EP

EP

AY
PUR
PS

PUR

PUR

PUR

PUR lub PUR
mod.

PUR

PUR

280-360

Poliestrowa do
zastosowań
zewnętrznych lub
powłoki
polifluorowe

120-1405)

Proszkowy epoksydowy
wysokocynkowy

Poliestrowa o cechach antygazowania lub
polifluorowa

320-400

120-140

Systemy W2, W3, W4, W5 bez powłoki nawierzchniowej, grubość uzupełniona
pozostałymi powłokami do grubości podanej dla tych systemów
P3
Sa 2½

EPZn

EP lub PUR/bitum

280-400

Grubość poszczególnych powłok w systemie ma być zgodna z KOT (po uwzględnieniu wartości korygującej w zależności
od chropowatości podłoża).
Zwyczajowo system z powłoką metalową natryskiwaną cieplnie uszczelnioną powłokami malarskimi nazwano
„metalizacyjno-malarski”.
3) Poliuretan alifatyczny z zawartością wypełniaczy płatkowych > 75% masowo.
4) W wersji wodnej mogą być powłoki epoksydowe, poliuretanowe, akrylowe.
5) Powłoka proszkowa epoksydowa wysokocynkowa o grubości 60-70 µm i powłoka poliestrowa do zastosowań zewnętrznych
o grubości 60-70 µm.
1)

2)

Systemy powłokowe
do wymalowań
powierzchni stalowych
ocynkowanych
zanurzeniowo

Nr

System

C1

PVC
dla środowiska
C4
trwałość M

C2

AY
dla środowiska
C4
trwałość M

C3

EP

Przygotowanie
powierzchni

Mycie, usunięcie
powłok
niespełniających
wymagań
tab.13.3.6.2,
uszorstnienie
pozostałych
jw.
ew. powłoka
poprawiająca
przyczepność

Powłoka
gruntowa

Powłoka
międzywarstwowa

Powłoka
nawierzchniowa

Grubość
całkowita
suchych
powłok [µm]

PVC

PVC

PVC

160-200

AY

AY

AY

160-200

EP

PUR
AY
PS

160-240

EP

Systemy powłokowe
do renowacji
powierzchni stalowych
ocynkowanych
zanurzeniowo

Nr

System

CR1

Wysoko-cynkowy renowacyjny (na miejsca
z uszkodzoną powłoką cynkową)

CR2

1)
2)
3)
4)

Przygotowanie powierzchni

Powłoka
międzywarstwowa

Powłoka gruntowa

Mycie, uszorstnienie, oczyszczenie
EPZn
miejsc uszkodzonych
na pozostawione stare powłoki nie stosuje
do P Sa 2½
się powłoki gruntującej

PVC renowacyjny (na miejsca z uszkodzoną powłoką Mycie, uszorstnienie, oczyszczenie
cynkową)
miejsc uszkodzonych do
dla środowiska C4 trwałość L
P Sa2½2)

PVC

CR33,4)

System wysokocynkowy z gruntem ze
zmikronizowanym cynkiem (około 96% mas. w żywicy
węglowodorowej)4)

Mycie, oczyszczenie miejsc
uszkodzonych do
P Sa 2½

Zmikronizo-wany cynk w żywicy węglowodorowej4)

CR4

Powłoka cynkowa natryskiwana cieplnie

Mycie, oczyszczenie miejsc
uszkodzonych do
P Sa 2½

Powłoka cynkowa natryskiwana cieplnie
100 µm
uszczelniacz

C4

Do szczelin i miejsc trudno-dostępnych

Podana grubość dotyczy miejsc z uszkodzoną powłoką cynkową; pozostałe miejsca jak w C1.
Powłoki gruntujące muszą mieć zaznaczone w KOT, że nadają się do stosowania na powłoki cynkowe zanurzeniowe
System CR3 jest polecany do naprawy wszelkich uszkodzeń powłok cynkowych.
Na grunt ze zmikronizowanego cynku można stosować następne powłoki z systemów CR1 i CR2 po sprawdzeniu kompatybilności.

Jak R7

Powłoka nawierz- Grubość całkowita suchych
chniowa
powłok [µm]

EP
EP (P)
PS

PUR
PS

280-3201)

PVC

PVC

160-2001)

Kompatybilne powłoki polecane
przez producentów

EP

PUR

PS
AY

220-2401)
powłoka gruntująca
min. 80 µm

160-220 µm
powłok malarskich

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWKOROZYJNYCH
PODATNYCH
KONSTRUKCJI
INŻYNIERSKICH Z BLACH
FALISTYCH

Rekomendowane zakresy pH i R dla wody i gleby
pH wody i gleby

Materiał
2

• Graficzna prezentacja
zakresów stosowania
materiałów w zależności
od odczynu środowiska i
rezystywności

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rezystywność
minimalna
[Ω cm]

stal ocynkowana

2000

stal z powłoką aluminiową

2000

stal ocynkowana w systemie
duplex

500

aluminium

500

powłoki polimerowe

200

Zalecane typy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych dla
poszczególnych konstrukcji
Warunki pracy
Typ

POD
obiektem

Trwałość 50 lat
NAD obiektem

Środo-wisko

C3

Strona wewnętrzna

Z - 42 µm

G - 85 µm 2)
1

Droga ekspresowa
autostrada,
przejście dla
Droga, przejście dla zwierząt, przejazd kolejowy
zwierząt,
przejazd kolejowy, przejście pieszo-rowerowe

Trwałość 100 lat
Strona zewnętrzna

Z - 42 µm

G - 85 µm 2)

C4

C5

CX

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

G - 170 µm 2)

G - 170 µm 2)

Z - 42 µm + TC - 300 µm
Z - 42 µm + TC - 300 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

C3

C4
2

Przejście dla pieszych,
droga

Woda słodka

C5

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Strona wewnętrzna

Strona zewnętrzna

G - 85 µm 2)

G - 85 µm 2)

G - 55 µm
+ EP - 80 µm

G - 55 µm
+ EP - 80 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

G - 170 µm

2)

G - 170 µm 2)

G - 85 µm 2) + EP - 160 µm

G - 85 µm 2)

G - 70 µm + EP - 180 µm

G - 70 µm
+ EP - 80 µm

G - 70 µm + EP - 240 µm

G - 70 µm
+ EP - 80 µm
Al - 200 µm

Al - 200 µm 1)

Al - 200 µm 1) +EP /BIT-100/200 µm

G - 70 µm + EP - 200 µm

G - 70 µm
+ EP - 80 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Z - 42 µm + TC - 300 µm

Al - 800 µm 1)

Al - 200 µm 1)
+ EP/BIT 100/200 µm

Fe + PEC
- 500 µm

Fe + PEC
- 500 µm

Al - 200 µm 1)

Al - 200 µm 1)
+ EP/BIT 100/200 µm

Al - 200 µm
CX

Fe + PEC
- 500 µm
3

Woda słona lub brakiczna (słonawa)

Przejście dla pieszych, droga z utrzymaniem

Fe + PEC
- 500 µm

C5/CX
G/Z - 70 µm + EP/TC - 330/300 µm G/Z - 70 µm + EP/TC - 330/300 µm

1) Grubość naddatku na

korozję

2) Powłoka cynkowa zanurzeniowa o

zwiększonej grubości

Podział poziomów abrazji w funkcji prędkości przepływu wody
Prędkość
przepływu
Charakterystyka niesionego materiału
[m/s]
< 0,3
Mała ilość piasku / stwierdzony brak kruszywa.
Mała ilość piasku i żwiru.
0,3 - 1,5
W przypadku stwierdzonego braku kruszywa poziom 1
Umiarkowana ilość piasku i żwiru.
1,5 – 2,5
W przypadku stwierdzonego braku kruszywa poziom 1.
Umiarkowana ilość ostrokątnego piasku i żwiru,
otoczaków, kamieni.
2,5 – 3,5
W przypadku stwierdzonego braku kruszywa poziom 1.
W przypadku małej ilości rumoszu poziom 3.
Umiarkowana ilość ostrokątnego piasku i żwiru,
otoczaków, kamieni.
3,5 – 4,5 W przypadku stwierdzonego braku kruszywa poziom 1.
W przypadku małej ilości rumoszu poziom 3.
W przypadku dużej ilości rumoszu poziom 6.
Umiarkowana ilość ostrokątnego piasku i żwiru,
otoczaków, kamieni.
4,5 – 6
W przypadku stwierdzonego braku kruszywa poziom 1.
W przypadku małej ilości rumoszu poziom 3.

Zabezpieczenie

Poziom abrazji
1

Brak abrazji

2

Niska abrazja

3

Średnia
abrazja

4

Średniowysoka
abrazja

5

6

Wysoka
abrazja

B. wysoka
abrazja

Stal ocynkowana
Konstrukcja aluminiowa1)
Powłoka epoksydowa 200 µm
Powłoka bitumiczna – 3 mm
Powłoka epoksydowa 400 µm
Powłoka polietylenowa typu Trenchcoat 300 µm
Powłoka poliestrowa z wzmocnieniem
szklanym ≥ 500 µm
Wyłożenie dna płytą z polietylenu HD
Powłoka polimocznikowe > 1,5 mm
Betonowanie dna C20/25, parametry betonu
przyjąć zgodnie z wzorcowym WWiORB
M-13.01.00 - grubość płyty 10 cm
1)

Skrót
zabezpieczenia
G, AZ, Z
Al
EP
BIT
EP

1
+
+
+
+
+

2
+
+
+
+
+

TC

+

+

+

PEC

+

+

HDPE
PUA

+
+
+

Poziom Abrazji
3
4
1)
+
+
+
+
+

5
-

6
-

+

-

-

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Konstrukcje wykonane z aluminium nie są zalecane dla poziomu abrazji 3 (w przypadku kruszyw ostrokątnych) i poziomów
4-6.

Rozdziały wymagań
ogólnych
• PROJEKT ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH

• Wymagania ogólne
• Ocena systemów przeciwkorozyjnych pod kątem
trwałości i efektów ekonomicznych
• WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNEGO
• Ochrona zdrowia i środowiska

1) METALOWYCH
➢ NATRYSKIWANY
CH CIEPLNIE
➢ ZANURZENIOW
YCH

WYMAGANIA
W
STOSUNKU
DO POWŁOK

określenie właściwości istniejących
powłok,
co najmniej takich jak:
➢ WYGLĄD
➢ WADY NIEDOPUSZCZALNE
➢ KLASA STARANNOŚCI WYKONANIA
2)
NIEORGANICZNYCH ➢ PRZYCZEPNOŚĆ
➢ GRUBOŚĆ
POSZCZEGÓLNYCH
WARSTW
3) ORGANICZNYCH
➢ BARWA
➢ CIEKŁYCH
wraz z metodami pomiarowymi
➢ PROSZKOWYCH
i kryteriami odbiorowymi

POWIERZCHNIE REFERENCYJNE
Przy zabezpieczaniu nowych konstrukcji oraz przy
wykonywaniu prac renowacyjnych należy wykonać
powierzchnie referencyjne w celu:
•

•

•
•

sprawdzenia wykonywalności wyspecyfikowanej
technologii i materiałów oraz
określenia minimalnych standardów wykonania prac.
powierzchnie referencyjne mogą być również stosowane
w celu porównania zachowania się zabezpieczenia
antykorozyjnego na tej powierzchni i pozostałej
powierzchni konstrukcji w celach gwarancyjnych jeżeli
strony tak ustaliły.

Techniczne warunki gwarancji
W wypadku nowych zabezpieczeń antykorozyjnych zalecane jest przyjęcie, już na etapie projektu,
następujących technicznych warunków gwarancji:
• sprawdzenie stanu powłoki w ramach przeglądu gwarancyjnego po 5 latach od daty odbioru
końcowego, jeśli warunki kontraktu nie mówią inaczej. Dla zabezpieczeń antykorozyjnych zaleca się
5-letni okres gwarancyjny,
• ocena stanu powłoki zostanie przeprowadzona na podstawie oceny:
• stanu powłok według wzorców zawartych w normach,
• przyczepności powłok metodą nacięcia krzyżem lub w przypadku zabezpieczenia z powłoką
metalową natryskiwaną cieplnie – metodą odrywania z podaniem przyrządu, którym będzie
wykonywane badanie,
• zmiany barwy według normy,
• do wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym kwalifikują się powłoki na tych elementach
konstrukcji, na których:
• występuje skorodowanie większe niż na wzorcu Ri1,
• występuje kredowanie powyżej stopnia 2,
• występuje jakiekolwiek pęcherzenie, łuszczenie i pękanie powłok, wyłączając uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez użytkowników,
• wartość pomiaru przyczepności powłok do podłoża i przyczepności międzywarstwowej powłok
jest wyższa niż stopień 1 lub ma wartość pomiaru niższą niż 5 MPa,
• zmiana barwy jest większa niż ΔE2000 = 5 lub różni się od innych ustaleń w Specyfikacji
Technicznej.
•

z

TOM III.1
OBIEKTY INŻYNIERYJNE
STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ CENTRALNEGO
PORTU KOMUNIKACYJNEGO - WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

z

Trwałość i
zabezpieczenia
antykorozyjne
kolejowych
obiektów
inżynieryjnych

Elementy wyposażenia
obiektów inżynieryjnych
powinny mieć okres
użytkowania nie mniejszy
niż:

hydroizolacja i konstrukcji
oporowej - 50 lat,

hydroizolacja podpory
obiektu mostowego i
przepustu - 25 lat,

łożysko – 25 lat,

krawężnik – 25 lat,

bariera ochronna i balustrada
– 25 lat,

osłony przeciwporażeniowe –
15 lat

nawierzchnia jezdni i
chodników – 20 lat, w tym,
jeżeli ma zastosowanie,
warstwa ścieralna
nawierzchni – 10 lat,

hydroizolacja pomostu
obiektu mostowego - 20 lat,

urządzenie dylatacyjne – 20
lat,

elementy odwodnienia i
urządzenia odwadniające –
20 lat,

ekrany przeciwhałasowe –
15 lat,

zabezpieczenie
antykorozyjne
stalowego elementu
konstrukcji obiektu
– 25 lat,

zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni
betonowych w przypadku:
• hydrofobizacji – 5 lat;
• impregnacji – 8 lat;
• powłoki malarskiej – 15 lat;

przykrycie dylatacyjne – 5 lat.

z

Obiekt
inżynieryjny
powinien być
zabezpieczony
przed korozją
poprzez
ochronę

konstrukcyjną

materiałowo strukturalną
powierzchniową

z

Zasady
ochrony
antykorozyjnej
konstrukcji
stalowych

Dla wszystkich obiektów przyjmuje się eksploatację w
środowisku C5 według PN-EN ISO 12944-2 okres
trwałości VH z wyjątkiem elementów hermetycznie
zamkniętych i wypełnionych gazem obojętnym, gdzie
nie wymaga się zabezpieczenia antykorozyjnego

Projekt zabezpieczeń antykorozyjnych powinien
zostać wykonany przez specjalistę od zabezpieczeń
antykorozyjnych, który ukończył szkolenie w zakresie
zabezpieczeń antykorozyjnych lub legitymuje się
wykształceniem technicznym w zakresie ochrony
przed korozją, a nadzór nad pracami antykorozyjnymi
powinna wykonywać osoba, która ma certyfikat
ukończenia inspektorskiego kursu dotyczącego
zabezpieczeń antykorozyjnych

z

Wymagania odnośnie przygotowania
podłoży metalowych
Stopień przygotowania Stali:

Sa 2½, a dla konstrukcji z
powłoką metalową natryskiwaną
cieplnie Sa 3, zgodnie z normą
PN-EN ISO 8501-1

dla elementów
zabezpieczonych powłoką
cynkową zanurzeniową
(cynkowanie jednostkowe)
przygotowanie podłoża poprzez
omiatanie ścierniwem suchym
według normy PNEN ISO 12944-4

profil chropowatości
powierzchni oceniany zgodnie z
normą PN-EN ISO 8503-2

Zasolenie nie większe niż 5
µg/cm2 wg PN-EN ISO 8502-6

Zapylenie nie wyższe niż 3
stopień wg PN-EN ISO 8502-3

z

Powierzchnie ocynkowane
zanurzeniowo

Określono wygląd i parametry nie
dopuszczalne powłok cynkowych
zgodnie z PN-EN ISO 1461

Podano sposób uzgodnień ilości
miejsc nie docynkowanych – zgodnie z
załącznikiem A do PN-EN ISO 1461

z

Powierzchnie ocynkowane
natryskowo metalami - wymagania

Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie powinny być zgodne z
PN-EN ISO 2063-1 i PN-EN ISO 2063-2:
▪

powierzchnia jednolita, bez pęcherzy i niepokrytych obszarów,

▪

powierzchnia pozbawiona niezwiązanych cząstek metalowych,

▪

chropowatość powierzchni powinna odpowiadać chropowatości papieru
ściernego o gradacji między 100 i 200.

z

Systemy
malarskie

1) Określono
rodzaje
zabezpieczeń
organicznych i
nieorganicznych w
środowisku C5 i
okresie trwałości
VH

2) Określono
systemy
metalizacyjno
malarskie na
podłoża
natryskiwane
cieplnie i
zanurzeniowo

3) Określono
systemy do
zabezpieczenia
blach falistych

4) Określono
systemy
proszkowe

z

Przykładowa
tablica z
systemami
powłokowymi

Trwałość

Bardzo długa (VH)

Rodzaj gruntu

Zn (R)

Różn.

Substancja błonotwórcza gruntu

ESI, EP, PUR

EP, PUR

Substancja błonotwórcza kolejnych
powłok

EP, PUR, AY

EP, PUR,
AY

MNOC

3

3

NDFT

320

360

C5

z

Wymagania
techniczne dla
powłok

Przyczepność
powyżej 5 MPa
(blachy świadki)

Grubości powłok
zgodnie z PNISO19840 (reguła
80/20)

Klasy staranności II i
III (70%/30%)

Nie dopuszczalne
wady określone w
WRM 31

Określono
konieczność
ustalenia utraty
barwy przez
Inwestora

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE SĄ WAŻNYM
ELEMENTEM W ZAPEWNIENIU TRWAŁOŚCI BUDOWLI
I JEJ BEZPIECZEŃSTWA

PODSUMOWANIE

ICH ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I NADZÓR
NAD TYMI PRACAMI WYMAGAJĄ
WYKWALIFIKOWANEJ W TEJ SPECJALNOŚCI
KADRY ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROCESÓW I
ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE
STOSOWANYCH MATERIAŁÓW
EFEKTEM WŁASCIWEGO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH
SĄ DUŻE OSZCZĘDNOŚCI W NAKŁADACH
FINANSOWYCH ORAZ WYJŚCIE NAPRZECIW
WYMAGANIOM EKOLOGICZNYM

z
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