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Národní předmluva
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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 14038-2:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 219 „Katodická
ochrana“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto technickou specifikaci povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Účelem extrakce chloridů je zastavit korozní procesy v železobetonových prvcích a zajistit
dlouhodobou ochranu ocelové výztuže v betonu před korozí, která byla způsobena chloridy, a znovu
obnovit vlastní schopnost ochrany. Úprava trvá od několika týdnů do několika měsíců, v závislosti na
množství akumulovaného chloridu, propustnosti betonu, rozmístění výztuže a jiných faktorech.
Rozhodnutí o ukončení aplikace by mělo být provedeno v souladu se specifickými požadavky
popsanými v této technické specifikaci.

Existují i jiné elektrochemické postupy, které mohou být použity pro zajištění korozní ochrany oceli
v betonových konstrukcích. Patří mezi ně katodická ochrana a realkalizace. Pro katodickou ochranu
oceli v betonu platí evropská norma (EN 12696) a pro realkalizaci karbonatovaného betonu evropská
technická specifikace (CEN/TS 14038-1).

V návrhu této technické specifikace se předpokládá, že prováděním uvedených ustanovení budou
pověřeni kompetentní pracovníci s odpovídající kvalifikací, pro jejichž potřeby byla specifikace
vypracována.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace stanovuje postup pro provádění elektrochemické chloridové extrakce
vloženým proudem na stávajících betonových konstrukcích napadených chloridy. Postup je vhodný
pro atmosféricky exponované části konstrukcí s běžnou výztuží a/nebo dodatečně předpjatou výztuží
uloženou v betonu. V druhém případě je nutné ověřit, zda neexistuje riziko křehnutí vodíkem, pokud
je to nezbytné, zkouškami a instalací monitorovacího systému v průběhu realkalizace.

Tato technická specifikace neplatí pro předpjatou výztuž v betonu, kde může při extrakci chloridů
docházet k vodíkovému křehnutí na předpínací výztuži, a neplatí pro železobeton, který obsahuje
povlakovanou výztuž nebo galvanizovanou výztuž.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


