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 OPRAVY OCELOVÝCH NÁDRŽÍ 

                                             

PROBLEMATIKA 
 

Staré nádrže jsou vystaveny působení koroze, která může 

způsobit až proděravění plechu. 

Je vhodné tyto problémy včas řešit, protože závady mohou 

vést až ke zničení nádrží. 
 

TRADIČNÍ TECHNIKA 
• dna van : Nové dno je vytvořeno navařením plechu na dno 

stávající. 

• v případě proděravělých plechů na střeše a stěnách : 

Plechy jsou svařeny v místech, které mají chránit. 

•Nevýhody : Tyto dlouhé zásahy přestavují bezpečnostní 

riziko a vyžadují předchozí kompletní vyprázdnění nádrží. 

Znamená to, že zařízení často musejí zůstat dlouhou dobu 

mimo provoz. 

-bodové zásahy technikami lepení polyesterových pryskyřic 

na opravované zóny dávají zřídka dobrý výsledek, podklad 

nádrže je vystaven četným deformacím, vlivu zatížení 

tekutinou v nádrži, změnám teploty atd., na které tuhé 

polyesterové obklady obtížně reagují, a proto se dříve nebo 

později objeví praskliny. 

 

TECHNIKA SOUPLETHANE  
 

• dna van : -všechny otvory jsou přemostěny podkladem z 
rohože 300 g/m² z nylonu nebo skelného vlákna.  Tyto rohože 
se přilepí SOUPLETHANE UR 5 na soupravu podkladu v 
tloušťce 1,5 mm až 2 mm podle stupně zasažení podkladu. 
Tato technika odolá tlaku do 20 barů. 
-když je podklad v příliš špatném stavu, je možné přilepit na 
podklad desku z železobetonu a dno tak obnovit. 
SOUPLETHANE UR 5 se rovněž aplikuje po opravě betonu 
přímo na beton v tloušťce 2 mm až 3 mm. Obklad se instaluje 
na sokl na svislé zdi nádrže se speciálním ošetřením spojení 
beton/ocel z důvodu smršťování betonu. Pokud se účinkem 
změn zatížení v betonu objeví praskliny, těsnění se dále udrží,  
SOUPLETHANE UR 5 přemostí praskliny betonu široké až 2 
mm. 
• stěny a střechy : - přemostění otvorů rohoží ze skelného 
vlákna nebo nylonu a následná aplikace SOUPLETHANE na 
rohož, aby se zajistilo utěsnění.  
• výhoda : - pružnost SOUPLETHANE UR 5 umožňuje trvalé 
opravy, potažení sleduje deformace bez rizika odlepení nebo 
popraskání. 
• nýtované nádrže : - v tomto případě jsou všechny nýty 
potažené předem. U závažných děr se může plech přilepit 
pomocí SOUPLETHANE UR 5 bez nutnosti svařování. 
Následně se SOUPLETHANE UR 5 aplikuje v celistvé vrstvě na 
celou nádrž. 
• Výhoda : - tyto zásahy vyžadují minimum času a 
bezpečnostních opatření (za studena a bez rozpouštědla). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEDENÍ 
 

KONTROLA KVALITY 
- Pískování SA 2.5. 

Zkontrolovat řádné odstranění prachu. 
 
Obklad SOUPLETHANE UR 5 
• Test přilnavosti :   20 MPa 
• Dobrý vzhled filmu (polymerizace, bubliny atd.) 
• tloušťka : kontrola mikrotestem 
• pórovitost : elektrický kartáč - 3 000 voltů na mm tloušťky. 
Veškeré vady pórovitosti budou opraveny 

 

 

 

TESTY A ZKOUŠKY 
• Odolnost vůči solnému spreji : Laboratoř SNCF - Levallois - 

2000h solný sprej 

• Odolnost vůči chemickým činidlům : Laboratoř SGN, Rhône 

Poulenc 

REFERENČNÍ PRÁCE 
• Cukrovar Pont d'Ardres 
• Cukrovar Hamm 
• EURODIF - Pierrelatte 
• Cisternové vagony . Rhône Poulenc 
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